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Szanowni Państwo,

Festiwal pod nazwą Tarnowska Nagroda Filmowa, prezentujący i promujący wybrane 
polskie filmy fabularne z najnowszej produkcji, świętował w ubiegłym roku jubileusz trzy-
dziestolecia istnienia. Przez wszystkie te lata w festiwalowych konkursach nagradzani byli 
najwybitniejsi twórcy rodzimego kina oraz ich dzieła. 

Co istotne, organizatorzy starają się dokonywać takiego wyboru tytułów, aby pokazać róż-
norodność i bogactwo naszej kinematografii. Dzięki temu festiwal już od pierwszych edycji 
cieszy się zainteresowaniem publiczności, zajmując ważne miejsce na mapie kulturalnych 
wydarzeń w Tarnowie. 

Oprócz konkursu głównego, w którym prezentowane są najnowsze filmy fabularne, organi-
zowany jest dla najmłodszych widzów konkurs polskich filmów animowanych, które ocenia 
jury dziecięce. Do  młodych widzów skierowane są też warsztaty filmowe, służące szeroko 
pojętej edukacji filmowej.

W bogatej ofercie programowej obok projekcji konkursowych znajdują się także pokazy 
wybranych animacji oraz dokumentów. Podczas tegorocznej edycji odbędą się też odrębne 
projekcje filmów zrealizowanych przez młodych twórców pod nazwą Kino Młodych, a także 
szereg imprez towarzyszących - koncertów, wystaw, debat, spotkań twórców z publiczno-
ścią. Każdego roku przyznawana jest również nagroda specjalna za całokształt twórczości. 
Wszystkie te inicjatywy dobrze służą promocji polskiej sztuki filmowej. 

Życzę gościom i widzom festiwalu wielu pozytywnych emocji, zaś organizatorom tej cenio-
nej imprezy ciekawych inicjatyw i pomysłów na kolejne lata. 

Warszawa, 21 kwietnia 2017 r.

 
Prof. dr hab. Piotr Gliński

Minister kultury i dziedzictwa narodoweGo

i wicePrezes rady Ministrów
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Szanowni Państwo, Drodzy Widzowie Festiwalu,

Tarnowska Nagroda Filmowa to od ponad trzech dekad najważniejsze filmowe wydarzenie 
w regionie. Co roku organizatorzy imprezy subiektywnie wybierają kilkanaście najlepszych 
tytułów nowych polskich filmów. Do Tarnowa przyjeżdżają reżyserzy, aktorzy, animatorzy 
kultury filmowej, krytycy filmowi, a przede wszystkim widownia, która wypełnia każde miej-
sce w kinie Marzenie.

Kilkakrotnie miałem przyjemność odwiedzić Tarnowską Nagrodę Filmową i za każdym 
razem zastanawiałem się, co wpływa na wyjątkowy klimat festiwalu, który przyciąga co 
roku stałe grono przyjaciół – najlepszych ambasadorów festiwalu. Myślę, że fenomen TNF 
polega na wieloletnim, konsekwentnym budowaniu kultury filmowej w mieście i w regionie, 
na tworzeniu i stałym zacieśnianiu relacji z widzami, których przyciąga się do kina już od 
najmłodszych lat.

Tarnowska Nagroda Filmowa odwołuje się do tradycji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, 
obecnie już przemijającej. Profesor Andrzej Gwóźdź mówił kilka lat temu o „zabieganiu” 
współczesnych festiwali filmowych, o widzu festiwalowym, zmęczonym, przeziębionym, 
głodnym, pokonującym miasto biegiem, aby tylko zdążyć na czas na kolejną projekcję. 
W tym pośpiechu trudno o prawdziwą, DKF-owską recepcję filmu. Na rozmowę z twórcami, 
na chwilę oddechu złapaną po zapaleniu światła w sali kinowej.

Festiwal w Tarnowie to prawdziwe święto kultury filmowej. Tu jest zawsze czas na spo-
tkanie z reżyserem i aktorem, na odwiedzenie stoiska z książkami czy wystawy plakatów 
filmowych. Patrzę na listę gości TNF. Feliks Falk to jeden z patronów ruchu Dyskusyjnych 
Klubów Filmowych. Janusz Gajos zawsze, odkąd zaczął grać w filmach, znajdował czas 
i energię na spotkanie z publicznością. Dzisiaj, kiedy kino polskie intensywnie się rozwija, 
kiedy powstaje ponad 40 filmów rocznie, łatwo zagęścić program imprezy kosztem warun-
ków odbioru dzieła filmowego. A przecież film nie istnieje bez widza. Twórca filmowy nie 
może rozwijać się bez słuchania swojej widowni. A ta tarnowska jest przecież wyjątkowa.

Życzę organizatorom Tarnowskiej Nagrody Filmowej, by 31. edycja festiwalu była równie 
udana jak poprzednie, a widzom tego, co zwykle – wspaniałych projekcji, satysfakcjonują-
cych długich spotkań i koniecznie – wspaniałej pogody na polskim biegunie ciepła.

Jacek broMski

Prezes stowarzyszenia filMowców Polskich
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Szanowni Państwo,

Tarnowska Nagroda Filmowa weszła w tym roku w czwartą dekadę. Już od ponad trzydzie-
stu lat jeden z wiosennych tygodni poświęcony jest polskiemu kinu i jego twórcom. Z roku 
na rok przybywa entuzjastów i miłośników rodzimej kinematografii, a dzieje się tak także za 
sprawą coraz ciekawszego programu, jaki proponują organizatorzy festiwalu. 

„Film to życie, z którego wymazano plany nudy” – mawiał Alfred Hitchcock. Tarnowski fe-
stiwal jest tego najlepszym przykładem. Repertuar kinowy jest tak dobrany, by interesującą 
dla siebie propozycję znalazł każdy, nawet najbardziej wymagający kinoman. Pozwala na to 
obecna kondycja polskiego kina, która na przestrzeni ostatnich lat jest coraz lepsza. Dzisiaj 
polskie filmy przyciągają do kin w Polsce liczną publiczność, a za granicą są często doce-
niane i chętnie pokazywane.

Mówiąc o filmie, nie można zapomnieć o jego twórcach. Ludzie podczas tarnowskiego świę-
ta kina zajmowali zawsze bardzo ważne miejsce. Liczne spotkania z uznanymi twórcami 
filmowymi i gwiazdami dużego ekranu, którzy zawsze chętnie odwiedzają nasze miasto, 
pokazują, że Tarnowska Nagroda Filmowa ma swoje stałe miejsce w kalendarzu imprez 
kulturalnych. 

A skoro o ludziach mowa, są tacy, którzy – mimo że nie ma ich już wśród nas – na zawsze 
pozostaną w naszych sercach. Nieoceniony wpływ na wielkość polskiej sztuki filmowej miał 
Andrzej Wajda, jeden z najwybitniejszych twórców w historii nie tylko polskiego, ale i świa-
towego kina. Odbierając w 2000 roku Oscara, powiedział: „Będę mówił po polsku, bo chcę 
powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku”. Myślał po polsku i myślał o Polsce, 
dlatego my w czasie tegorocznej edycji TNF w sposób szczególny będziemy myśleć o na-
szym Mistrzu.

Program, jaki przygotowali dla nas organizatorzy, pozwala sądzić, że 31. edycja TNF do-
starczy miłośnikom filmu nie tylko artystycznej satysfakcji i powodów do zadumy, ale 
będzie sentymentalną podróżą do tego, co najlepsze w polskiej kinematografii. 

roMan ciePiela

Prezydent tarnowa
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Szanowni Państwo,

Opadł już złoty pył jubileuszu – przed nami 31.Tarnowska Nagroda Filmowa. To dla tarnow-
skiej publiczności jedna z najważniejszych imprez kulturalnych w roku. Przed nami długa 
prosta kolejnej dekady w popularyzowaniu rodzimej sztuki filmowej i czas, w którym przyj-
dzie nam się zmierzyć z nowymi pomysłami, nowymi możliwościami i nowymi partnerami.

Dla nas – organizatorów festiwalu, to wielkie wyzwanie i  inspirująca przygoda. 
Pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby atmosfera wokół polskiego kina 
była jeszcze bardziej przyjazna. Mamy głębokie przekonanie, że  aura pięknego Tarnowa 
sprzyjać będzie  rozmowom o filmach, a legenda kina Marzenie – tak chętnie odwiedzane-
go przez tarnowian – dzięki wspaniałym tytułom, spotkaniom z artystami, koncertom muzyki 
filmowej będzie się pięknie rozrastać w naszych sercach.

Trzy gremia jury: profesjonalne, młodzieżowe i dziecięce, oraz widzowie w plebiscycie pu-
bliczności po raz trzydziesty pierwszy wyłonią laureatów Tarnowskiej Nagrody Filmowej.
Nie zabraknie jak zawsze ciekawych imprez towarzyszących – wystaw, spektakli teatralnych 
oraz znakomitych koncertów i pozakonkursowych projekcji filmowych. Zapraszamy do za-
poznania się z jakże bogatym programem festiwalu za pośrednictwem niniejszego katalogu 
lub festiwalowej strony internetowej.

Gorące podziękowania za wkład w przygotowanie 31.Tarnowskiej Nagrody Filmowej należą 
się całemu zespołowi organizacyjnemu Tarnowskiego Centrum Kultury, współpracownikom 
i wolontariuszom. Dziękujemy także Dyrektorowi Artystycznemu TNF – Jerzemu Armacie, 
który stał się jednym z nas i jak nikt do tej pory rozumie sens naszej imprezy oraz pracuje 
na jej rangę. Dziękujemy Panu Feliksowi Falkowi za przyjęcie naszego zaproszenia do 
przewodniczenia zacnemu Jury, Panu Lechowi Majewskiemu, który plakatem swojego au-
torstwa dał mu swój graficzny wyraz, oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli 
nasz festiwal w tym roku. A na koniec podziękowań jeszcze jedno – Prezydentowi Tarnowa 
Romanowi Ciepieli za wsparcie wobec nowych wyzwań. 

Wszyscy kochamy kino! 
Wszyscy kochamy Tarnów! 

anna GryGiel – dyrektor tnf
toMasz kaPturkiewicz – dyrektor tck
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Polska kinematografia przeżywa fantastyczny okres. Po pierwsze – powstaje u nas coraz 
więcej filmów, po drugie – nasze kino staje się coraz bardziej zróżnicowane rodzajowo, 
gatunkowo oraz produkcyjnie, a to za sprawą coraz większej ilości koprodukcji, i wreszcie, 
po trzecie – pośród polskich filmów coraz więcej tytułów udanych. Doceniają to jurorzy 
festiwalowi, docenia krytyka, docenia wreszcie publiczność, i co najważniejsze – także ta 
rodzima. W pierwszej piątce największych frekwencyjnych hitów ubiegłego roku naszych kin 
znalazły się aż trzy (!) tytuły polskiej produkcji (na pierwszym miejscu – Pitbull. Niebezpiecz-
ne kobiety, na drugim – Planeta singli, na czwartym – Pitbull. Nowe porządki). Malkontenci 
mogą skonstatować, że to wyłącznie tytuły komercyjne. To prawda, ale w pobitym polu 
zostały tak komercyjne produkcje, jak Bridget Jones 3 czy Gwiezdne wojny. Przebudzenie 
mocy. I pokonała je nie tylko rodzima komercja, ale m.in. Wołyń Wojtka Smarzowskiego 
(7. miejsce w rocznym zestawieniu). Najnowszy film tego znakomitego reżysera znalazł się 
pośród tegorocznej konkursowej dwunastki Tarnowskiej Nagrody Filmowej, a towarzyszą 
mu m.in. dwa berlińskie Srebrne Niedźwiedzie, czyli Zjednoczone Stany Miłości Tomasza 
Wasilewskiego oraz Pokot Agnieszki Holland i Kasi Adamik czy mająca na swym koncie już 
blisko czterdzieści festiwalowych trofeów Ostatnia Rodzina Jana P. Matuszyńskiego. 

Okazuje się, że największym problemem dla nas – organizatorów tarnowskiego festiwalu – jest nie 
wycofanie się głównego sponsora imprezy, choć oczywiście ten nagły i niespodziewany gest bole-
śnie odczuwamy, a… nadmiar dobrych filmów. Wszystkie udane tytuły po prostu nie zmieściły się 
w programie naszego festiwalu, za co ich twórców oraz publiczność serdecznie przepraszamy.

Ostatnie dwanaście miesięcy upłynęło dla polskiego kina pod znakiem wielu znaczących suk-
cesów, ale to także okres bolesnych strat. Opuściło nas wielu znakomitych artystów. Pierwszą 
edycję Tarnowskiej Nagrody Filmowej w 1987 roku wygrała Kronika wypadków miłosnych, w cza-
sie edycji dwudziestej w 2006 roku Andrzej Wajda został uhonorowany w Tarnowie Nagrodą 
Specjalną za całokształt twórczości. W 2011 roku – podczas 25. edycji TNF – laur za całokształt 
twórczości otrzymała Danuta Szaflarska. Cztery lata później, właśnie w Tarnowie, obchodzi-
ła – przez tydzień – setne urodziny. W roku ubiegłym odszedł także Andrzej Kotkowski, świetny 
twórca, fantastyczny człowiek. To od niego przejąłem przed kilkunastu laty pałeczkę dyrektora 
artystycznego tarnowskiej imprezy. To im dedykujemy jej tegoroczne wydanie. „Kocham życie, bo 
to jest chyba największa wartość, jaką mamy. Każdy moment jest ważny. Nie wolno tracić tego, 
co się przeżywa, co się widzi pięknego. Życie to wzruszenia, radości, smutki, dramaty. Wszystko. 
I trzeba je kochać takim, jakie ono jest” – powiedziała przed dwoma laty Danuta Szaflarska pod-
czas urodzinowego spotkania z publicznością Tarnowskiej Nagrody Filmowej. I niech te słowa 
towarzyszą nam w chwilach dobrych i tych nie najlepszych także.

Jerzy arMata

dyrektor artystyczny tnf 
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Przewodniczący Jury 31. TNF

feliks falk__ Urodził się w 1941 roku w Sta-
nisławowie. Reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, 
pedagog. Autor sztuk scenicznych, telewizyjnych oraz 
słuchowisk radiowych. Także malarz i grafik. Jest ab-
solwentem warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz 
Wydziału Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. W telewizji zade-
biutował w 1973 roku nowelką Nocleg. Uznanie przyniósł 
mu zrealizowany cztery lata później Wodzirej. Film ten 
uznawany jest za czołowe dzieło kina moralnego niepo-
koju. Postać Lutka Danielaka (w tę rolę wcielił się Jerzy 
Stuhr) wróciła dziewięć lat później w filmie Bohater roku. 
Sporym sukcesem okazała się Szansa z 1979 roku, Falk 
nagradzany był za nią na festiwalach w Rotterdamie 
i Locarno. Artystycznej różnorodności dawał wyraz w ta-
kich filmach, jak Był jazz czy Samowolka, za które został 
wyróżniony na festiwalu filmowym w Gdyni. Tam zresztą 
w 2005 roku odebrał Wielką Nagrodę Jury Złote Lwy za 
Komornika, w którym krytycy doszukiwali się echa Wo-
dzireja – tyle że po transformacji. Film ten zdobył też sie-
dem Polskich Nagród Filmowych Orłów i doceniono go 
na wielu festiwalach na świecie. Ostatnim filmem Falka, 
jak na razie, jest Joanna z 2010 roku, za który w Gdyni 
otrzymał nagrody za reżyserię i scenariusz. W 2011 roku 
reżyser odznaczony został Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi 
dla kultury narodowej, osiągnięcia w twórczości arty-
stycznej”, a trzy lata później Złotym Medalem Zasłużony 
Kulturze – Gloria Artis.        
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31.
tarnowskiej
nagrody
filmowej

___feliks falk
reżyser, Przewodniczący Jury 31 TNF

___Marian dziĘdziel
aktor

___PaweŁ felis
krytyk filmowy

__MARIA MAGDALENA GIERAT
filmoznawca – Kino Pod Baranami 

___krystyna lataŁa
przewodnicząca Rady Kultury

___zbiGniew wichŁacz
operator filmowy, Dziekan Wydziału Operatorskiego 
PWSFTiTV w Łodzi
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Marian dziĘdziel___Znakomity aktor teatralny i filmowy. Absolwent PWST w Krako-
wie. Od 1969 roku związany z krakowskim Teatrem Słowackiego. W tym samym roku zade-
biutował w kinie, rolą w Soli ziemi czarnej Kazimierza Kutza. Współpracował z czołowymi 
polskimi reżyserami. Uznanie przyniosła mu główna rola w Weselu Wojciecha Smarzow-
skiego. Laureat wielu aktorskich nagród.

PaweŁ felis___Dziennikarz i krytyk filmowy. Absolwent polonistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. W 2003 roku zwyciężył w konkursie dla krytyków filmowych im. Krzysztofa 
Mętraka. Związany z „Gazetą Wyborczą”. Publikował m.in. w „Kinie”, „Przekroju”, „Filmie” 
oraz „Tygodniku Powszechnym”. Członek Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych 
FIPRESCI.

Maria MaGdalena Gierat___Absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Szefowa krakowskiego, studyjnego Kina Pod Baranami. Niedawno uznana 
została za jedną z najbardziej wpływowych i kreatywnych kobiet w branży kinowej według 
rankingu „Top 50 Women in Global Cinema”.

krystyna lataŁa___Manager kultury, filolog. Przewodnicząca Rady Kultury przy 
Prezydencie Miasta Tarnowa.

zbiGniew wichŁacz___Ceniony polski operator filmowy. W 1977 roku ukończył 
studia na Wydziale Operatorskim PWSFTviT w Łodzi. Autor zdjęć do wielu filmów fabular-
nych, dokumentalnych i spektakli telewizyjnych. Współpracował m.in. z Markiem Koterskim, 
Wiesławem Saniewskim czy Witoldem Leszczyńskim. Dziekan Wydziału Operatorskiego 
PWSFTviT w Łodzi. 
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___ZUZANNA BIELECKA (7 lat) 
Przedszkole Publiczne nr 20

___LEAH BUKOWSKA (6 lat) 
Przedszkole Publiczne nr 24

___WIKTORIA GALUS (5 lat) 
Niepubliczne Przedszkole „Oxfordzik”

___MAJA KOZIOŁ (7 lat) 
Przedszkole Publiczne nr 1 z oddziałami integracyjnymi

___EMILIA ŁAŚKO (7 lat)  
Przedszkole Sacré Coeur

___MILENA MIKRUT (6 lat) 
Przedszkole Publiczne nr 34
 
___ANTONINA GOIN (9 lat) 
Szkoła Podstawowa nr 3

___ALEKSANDRA GOMÓŁKA (7 lat) 
Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze

___EMILIA GUBAŁA (10 lat) 
Szkoła Podstawowa nr 14

___NADIA KIECKA (7 lat) 
Szkoła Podstawowa nr 8

___MAJA MAZUR (7 lat) 
Szkoła Podstawowa nr 18

___NADIA SŁOWIK (9 lat) 
Szkoła Podstawowa nr 1
 
W przeglądzie Filmów Młodego Widza organizowanym już po raz je-
denasty dzieci zobaczą zestawy najnowszych bajek zgłoszonych do 
konkursu przez wytwórnie filmowe. Produkcje oceni Jury Dziecięce, 
które producentowi najlepszego filmu przyzna statuetkę Maszki.

___ANNA GONDEK (17 lat) 
Zespół Szkół Plastycznych 

___GABRIELA JANUŚ (21 lat) 
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
 
___MARCELI PRAGA (17 lat) 
II Liceum Ogólnokształcące
  
___MACIEJ RĘKAS (18 lat) 
Zespół Szkół Plastycznych 
  
___SEBASTIAN TOKARCZYK (18 lat) 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  
im. Jana Szczepanika  
  
___WERONIKA WILK (17 lat) 
IX Prywatne Liceum Ogólnokształcące  
o kierunku aktorskim

___FAUSTYNA ZDZIARSKA (16 lat) 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 
im. Jana Szczepanika    
 

Drugim gremium oceniającym filmy jest Jury Młodzieżowe. Tym 
samym przyznawana przez nie nagroda w znaczącym stopniu 
jest wyrazem gustów i oczekiwań młodego odbiorcy, a jedno-
cześnie wskazaniem tego, czego młode pokolenie oczekuje 
od twórców polskich filmów. Jury przyznaje nagrodę w postaci 
statuetki Kamerzysty.
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Maszkaron
Grand Prix 
Nagroda Jury

Publika
Nagroda 
Publiczności

wĘdrowiec
Nagroda za całokształt  
twórczości

Maszka
Nagroda Jury 
Dziecięcego

kaMerzysta
Nagroda Jury 
Młodzieżowego
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___PROJEKCJE KONKURSOWE
Amok, reż. Kasia Adamik
Fale, reż. Grzegorz Zariczny  
Jestem mordercą, reż. Maciej Pieprzyca 
Kamper, reż. Łukasz Grzegorzek
Ostatnia Rodzina, reż. Jan P. Matuszyński
Prosta historia o morderstwie, reż. Arkadiusz Jakubik
Pokot, reż. Agnieszka Holland
Szczęście świata, reż. Michał Rosa
Wołyń, reż. Wojtek Smarzowski
Wspomnienie lata, reż. Adam Guziński  
Zaćma, reż. Ryszard Bugajski 
Zjednoczone Stany Miłości, reż. Tomasz Wasilewski 

___WAJDA – PORTRET ZWIELOKROTNIONY 
Cykl  wydarzeń poświęconych Andrzejowi Wajdzie, 
reżyserowi, który wyznaczył kształt polskiej kinematografii, 
a którego twórczość realizowała się na wielu polach sztuki, 
kształtując naszą kulturę narodową. W ramach tej propozy-
cji znajdą się projekcje filmowe, wystawy, spotkania.

Powidoki, reż. Andrzej Wajda (2016) – projekcja 
specjalna

pokaz I:  
Andrzej Wajda. Moje inspiracje, reż. Marek Brodzki, 
Andrzej Wajda (2016)

pokaz II:  
Umarła klasa. Seans T. Kantora, real. Andrzej Wajda 
(1976)
Zaproszenie do wnętrza, reż. Andrzej Wajda (1978)

pokaz III: 
Kredyt i debet. Andrzej Wajda o sobie, real. Andrzej 
Wajda (1999)
Wróblewski według Wajdy, real. Andrzej Wajda 
(2015)

pokaz IV:  
Marzenia są ciekawsze, reż. Stanisław Janicki (1999)

 

FILMY MŁODEGO WIDZA – PROJEKCJE DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY

___PROJEKCJE KONKURSOWE
AGI BAGI

Księżyc, reż./oprac. plastyczne: Tomek Niedźwiedź, Wal-
dek Mordarski

CZAPU, CZIPU
Czapu, czipu. Co to tak pada?, reż./oprac. plastyczne: 
Bogna Sroka-Mucha, Tomasz Głodek 

KACPERIADA
Porządny bałagan, reż./oprac. plastyczne: Tomasz 
Leśniak
Prawie prawda, reż./oprac. plastyczne: Michał Śledziński
Według planu, reż./oprac. plastyczne: Kamil Polak

KOSTKA I KULKA
Flaga, reż./oprac. plastyczne: Tomek Niedźwiedź, Mikołaj 
Valencia

KUBA I ŚRUBA
Czarnoksiężnik, reż. Bronisław Zeman, Andrzej Orze-
chowski
Pięciu rozbójników, reż. Bronisław Zeman, Andrzej 
Orzechowski
Fasolowa zupa, reż. Marek Burda

PRZYTUL MNIE
Ten wyjątkowy dzień, reż. Mateusz Jarmulski
Czasem, reż. Mateusz Jarmulski
Potwory, reż. Mateusz Jarmulski

TORU SUPERLIS
Skarb, reż. Piotr Szczepanowicz

WIERCIMISIE 
Gdzie jest bubi?, reż./oprac. plastyczne: Marzena Nehre-
becka, Waldek Mordarski

WIKING TAPPI
Zamieszanie z zimowymi zapasami, reż. Andrzej Piotr 
Morawski

ŻUBR POMPIK
Duże i małe, reż. Wiesław Zięba

BAŚNIE I BAJKI POLSKIE
Kamień na dnie jeziora, reż./oprac. plastyczne: Jacek 
Adamczak
Kobiałka z rozumem, reż. /oprac. plastyczne: Andrzej 
Kukuła
Miłek z czarnego lasu, reż./oprac. plastyczne: Ewelina 
Stefańska

BASIA I UPAŁ W ZOO
reż. Marcin Wasilewski
DORADCY KRÓLA HYDROPSA
reż./oprac. plastyczne: Natalia Brożyńska
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___BAJKI DLA NAJMŁODSZYCH: WYBRANE 
BAJKI STUDIA FILMÓW RYSUNKOWYCH  
W BIELSKU-BIAŁEJ

Zestaw 5 bajek z serii Reksio 
Film Och Pampalini!!! 
Zestaw bajek: 
Myszka i mucha
Upalny dzień gąski Balbinki
Smok expedition
Ballada o królu Piecuchu
Nagrodzona wytrwałość

___WĘDRUJĄCE ALE KINO! 
Za niebieskimi drzwiami, reż. Mariusz 
Palej, po projekcji spotkanie z reżyserem
Miss Impossible, reż. Emilie Deleuze

 
KINO MŁODYCH 
Prezentacja filmów zrealizowanych przez mło-
dych twórców.

___STUDIO MUNKA – STOWARZYSZENIE 
FILMOWCÓW POLSKICH, FESTIWAL DEBIU-
TÓW FILMOWYCH „MŁODZI I FILM”:

30 Minut: 
Baraż, reż. Tomasz Gąssowski
Otwarcie, reż. Piotr Adamski

Pierwszy Dokument:
Polonez, reż. Agnieszka Elbanowska
Trzy rozmowy o życiu, reż. Julia Stani-
szewska

Młoda Animacja: 
Fikotko wróć, reż. Wojciech Kołyszko
Piórnikt, reż. Magdalena Pilecka

Po projekcjach odbędzie się spotkanie  
z Jerzym Kapuścińskim, dyrektorem arty-
stycznym Studia Munka.

___SZKOŁA WAJDY / WAJDA STUDIO
Filmy fabularne:
Oczy mojego ojca, reż. Bartosz Blaschke
Hitler w operze, reż. Michał Grzybowski

Filmy dokumentalne:
Koniec świata, reż. Monika Pawluczuk
Ślimaki, reż. Grzegorz Szczepaniak

Po projekcjach odbędzie spotkanie z Ka-
tarzyną Madaj-Kozłowską, dyrektorem 
zarządzającym Szkoły Wajdy.

 
 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE 
___KONCERTY (kino Marzenie)

Inauguracja  31. Tarnowskiej Nagrody Fil-
mowej / Marek Napiórkowski  & Artur Lesicki 
„Celuloid” 
Gala Zakończenia  31. Tarnowskiej Nagrody 
Filmowej  / Jan Ptaszyn Wróblewski Sekstet 
„Wars” 
Prowadzenie Gali Marzena Rogalska 

 
___SPEKTAKLE TEATRALNE (Tarnowski 
Teatr im. Ludwika Solskiego)

Monodram Janusza Gajosa Msza za miasto  
Arras – spektakl Teatru Narodowego w Warsza-
wie (Teatr im. Ludwika Solskiego – duża scena)
Monodram Matyldy Baczyńskiej Ikebana 
(premiera), spektakl dedykowany pamięci 
Marcina Wrony (Teatr im. Ludwika Solskiego 
– mała scena)

 
___WYSTAWY (Galeria TCK, BWA Tarnów, 
plac Sobieskiego)

Filmy Andrzeja Wajdy w światowym plakacie 
filmowym
Wystawa z Muzeum Kinematografii w Łodzi
Andrzej Wajda. Szkicownik
Wystawa z Muzeum Sztuki i Techniki Japoń-
skiej Manggha
Andrzej Wajda 40/90
Lech Majewski. Plakaty

___DEBATA
Współczesne oblicze(-a?) kina studyj-
nego i lokalnego, prowadzenie: Andrzej 
Goleniewski (TCK)

___EUROPEJSKI PROJEKT EDUKACYJNY  

___ŚWIATŁEM MALOWANE

Nagrodę za całokształt twórczości na tegorocz-
nej edycji festiwalu otrzyma wybitny polski aktor 
Janusz Gajos. 
 
Autorem plakatu 31. TNF jest Lech Majewski.
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reżyseria: kasia adaMik

Odrą dryfuje zmasakrowane ciało z pętlą u szyi i nóg. Po kilku dniach zo-
staje znalezione przez rybaków. Przerażające odkrycie zostaje nagłośnione 
przez media i trafia do wszystkich serwisów informacyjnych w kraju. Ofiarą 
okazuje się architekt Mariusz Roszewski, jednak winnych zbrodni nie udaje 
się odnaleźć i sprawa – z braku dowodów – trafia do policyjnego „archiwum 
X”. Cztery lata później anonimowy donos wiąże zabójstwo Roszewskiego 
z fabułą powieści Amok autorstwa Krystiana Bali. Autentyczność doniesień 
postanawia zbadać inspektor Jacek Sokolski, dociekliwy funkcjonariusz 
z mroczną przeszłością. Policjant szybko odkrywa podobieństwa między 
zabójstwem a opisaną w książce zbrodnią.

Kasia Adamik___Urodziła się w 1972 roku w Warszawie. Reżyser i plastyk. Absolwentka 
Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Brukseli. Zbierała doświadczenie, wykonując 
storyboardy do filmów swojej matki Agnieszki Holland. Zadebiutowała w 2002 roku filmem Bark!. 
Uznanie przyniosło jej Boisko bezdomnych, za które dostała szereg festiwalowych nagród. 
Pracowała przy popularnych serialach telewizyjnych, takich jak Ekipa, Bez tajemnic i Wataha.
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Produkcja: Polska, Szwecja, Niemcy
Rok produkcji: 2017
Premiera: 24.03.2017
Dane techniczne: Barwny, 108 min

Reżyseria: Kasia Adamik
Scenariusz: Richard Karpala
Zdjęcia: Tomasz Naumiuk
Muzyka: Antoni Komasa-Łazarkiewicz
Scenografia: Anna Anosowicz
Montaż: Michał Czarnecki
Producent: Beata Pisula
Produkcja: K&K Selekt Film

Obsada aktorska:
Mateusz Kościukiewicz – Krystian Bala
Łukasz Simlat – Jacek Sokolski
Zofia Wichłacz – Zofia Bala
Mirosław Haniszewski
Zbigniew Stryj
Jan Peszek
Bogdan Koca
Maria Seweryn
Magdalena Kuta
Izabela Kuna

„Miałam potrzebę wejścia w podświadomość, sny 
i wizje głównych bohaterów. (...) Zależało mi też 
na wydobyciu ich wzajemnych obsesji. (...) Ci bo-
haterowie nawzajem się napędzają, co prowadzi 
do odsłonięcia ich mrocznych stron, fascynacji 
złem i amoralnością. Wydało mi się to szalenie 
ciekawe w kraju, w którym moralność definiowana 
jest przez religię katolicką. W filmie pokazujemy 
ludzi, którzy się spod niej wyrywają”.

Kasia Adamik, „Magazyn Filmowy” nr 3/2017
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Ania i Kasia, siedemnastolatki wchodzące w dorosłość, chcą wybić się z ro-
dzinnego miasta i zmienić swoje dotychczasowe życie. Marzą, aby zostać 
zawodowymi fryzjerkami. Póki co odbywają praktyki w niewielkim salonie. 
Zmiany, o których marzą wymagają wiele wysiłku i rodzą poważny konflikt 
z otoczeniem. Między dziewczynami rodzi się głęboka więź. Niespodziewa-
nie na drodze Ani staje matka, z którą dziewczyna od lat nie miała kontaktu. 

Grzegorz Zariczny___Urodził się w 1964 roku w Kokotowie. Reżyser i scenarzysta. Absolwent 
Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz kursu dokumentalnego 
w Szkole Wajdy w Warszawie. Ma doświadczenie w kinie dokumentalnym. Jego Gwizdek nagro-
dzony był na Sundance Film Festival w 2013 roku. Fale to jego pełnometrażowy debiut fabularny. 

Fale_2016
reżyseria: GrzeGorz zariczny
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Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2016
Premiera: 9.12.2016
Dane techniczne: Barwny, 78 min

Reżyseria: Grzegorz Zariczny
Scenariusz: Grzegorz Zariczny
Zdjęcia: Weronika Bilska
Scenografia: Grzegorz Piątkowski
Montaż: Bartosz Pietras
Producent: Ewa Jastrzębska
Produkcja: Studio Munka

Obsada aktorska:
Anna Kęsek – Ania
Katarzyna Kopeć – Kasia
Tomasz Schimscheiner – tata Ani
Jolanta Olszewska – mama Ani
Edyta Torhan – szefowa Ani i Kasi
Daniel Furmaniak – Piotrek
Beata Schimscheiner – mama Kasi
Artur Krajewski – tata Kasi
Krystyna Włościak – egzaminatorka
Ewelina Starejki – kasjerka

„Fale to jest film o tym, że bohaterki w pewnym 
momencie zyskują świadomość dobra i zła. I to 
mnie interesuje. One cały czas coś nowego odkry-
wają. Dlatego ważne stało się dla mnie przekro-
czenie granic życiowej obserwacji. Zastanawiałem 
się, co Kasia i Ania mogą zrobić, by zmienić swój 
status społeczny i materialny. Zrozumiałem, że 
w dokumencie, tego nie przekażę”.

Grzegorz Zariczny, „Magazyn Filmowy” nr 12/2016
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reżyseria: MacieJ PiePrzyca

Thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z początku lat 70. Główny 
bohater filmu Janusz Jasiński jest młodym porucznikiem milicji. Po kolejnych 
niepowodzeniach śledztwa w sprawie brutalnych zabójstw kobiet zostaje 
mianowany nowym szefem grupy dochodzeniowej. Stara się zrobić wszyst-
ko, by wykorzystać życiową szansę i złapać seryjnego mordercę. Jak wiele 
będzie w stanie poświęcić dla śledztwa? 

Maciej Pieprzyca___Urodził się w 1964 roku w Katowicach. Reżyser, scenarzysta, pedagog. 
Absolwent dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studium scenariuszowego 
PWSFTviT w Łodzi oraz reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach. Zaczynał od dokumentów i spektakli telewizyjnych. Autor jednej z części głośnego cyklu 
fabularnego Pokolenie 2000. Nagradzany na całym świecie za film Chce się żyć z 2013 roku.  
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Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2016
Premiera: 4.11.2016
Dane techniczne: Barwny, 107 min

Reżyseria: Maciej Pieprzyca
Scenariusz: Maciej Pieprzyca
Zdjęcia: Paweł Dyllus
Muzyka: Bartosz Chajdecki
Scenografia: Joanna Anastazja Wójcik
Montaż: Leszek Starzyński
Producent: Renata Czarnkowska-Listoś, Maria Gołoś
Produkcja: RE Studio

Obsada aktorska:
Mirosław Haniszewski – Janusz Jasiński
Arkadiusz Jakubik – Wiesław Kalicki
Agata Kulesza – Lidia Kalicka
Magdalena Popławska – Teresa Jasińska
Karolina Staniec – fryzjerka Anka
Piotr Adamczyk – major Aleksander Stępski
Tomasz Włosok – milicjant Roman Mazur
Michał Żurawski – milicjant Marek
Michał Anioł – oficer
Tomasz Borkowski – sierżant Olsza

„Myślałem o Danielaku (bohaterze „Wodzire-
ja” Feliksa Falka), projektując postać mojego 
głównego bohatera. To, co w nim zachodzi, 
całe to oddalanie od tego, kim jest na początku, 
utrata jasności wewnętrznej, kolejne fazy czegoś 
w rodzaju mentalnej i życiowej degrengolady, 
uwikłanie bez powrotu – to esencja mojego filmu. 
To psychologiczny thriller – tak go widzę, i to 
chyba najbliższa mu formuła. Oczywiście „ubrany” 
w kostium, rekwizyty i realia filmu policyjnego”.

Maciej Pieprzyca, „Magazyn Filmowy” nr 11/2016

Nagrody___
FF w Gdyni – Srebrne Lwy, Nagroda za scenariusz, Nagroda 
Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych 

fo
t. 

m
at

er
ia

ły 
pr

om
oc

yjn
e 

Ne
xt

 F
ilm

fo
t. 

m
at

er
ia

ły 
pr

om
oc

yjn
e 

Ne
xt

 F
ilm



22

fi
lm

y 
ko

nk
ur

so
w

e kamper_2016
reżyseria: Łukasz GrzeGorzek

Znacie ich. Para trzydziestolatków. Kiedyś zakochani w sobie do szaleństwa, 
dziś muszą zdecydować, czy kolejny krok w życiu zrobią razem czy osobno. 
Mania i Kamper. Ona jest ambitna, pracowita i zdolna. Kocha gotowanie 
i chce poświęcić się swojej pasji na dobre. On jest wiecznym chłopcem, 
który pracuje jako tester gier komputerowych i bardzo ceni sobie swoje życie 
bez większych zobowiązań. Kiedy w jej życiu pojawia się dojrzały mężczy-
zna, uznany szef kuchni i uosobienie sukcesu, Mania zacznie się zastana-
wiać, czy pociąga ją jeszcze beztroski urok jej męża. Czy na pewno chce 
spędzić z nim resztę życia? Kamper musi się ogarnąć. Zacznie jednak od 
romansu z nauczycielką hiszpańskiego.

Łukasz Grzegorzek___Urodził się w 1980 roku w Nysie. Reżyser i scenarzysta. Absolwent 
Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Przez dziesięć lat robił spoty ramówkowe dla 
telewizji, reklamy, teledyski, co stanowiło świetną naukę filmowego warsztatu. Kamper to jego 
filmowy debiut.
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Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2016
Premiera: 15.07.2016
Dane techniczne: Barwny, 85 min

Reżyseria: Łukasz Grzegorzek
Scenariusz: Łukasz Grzegorzek, Krzysztof Umiński
Zdjęcia: Weronika Bilska
Muzyka: Czarny HIFI
Scenografia: Dorota Kulawik
Montaż: Łukasz Grzegorzek
Producent: Natalia Grzegorzek, Karina Lempkowska
Produkcja: Koskino

Obsada aktorska:
Piotr Żurawski – Mateusz Brzeziński, „Kamper”
Marta Nieradkiewicz – Mania Brzezińska
Sheily Jimenez – Luna
Justyna Suwała – Dorota
Bartłomiej Świderski – „Carlos”
Jacek Braciak – Marek Bana
Magdalena Banasik – uczennica
Ewa Sawko – kelnerka
Piotr Świderski – imprezowicz
Małgorzata Zakrzewska – imprezowiczka

„Główne postaci wzięły się z obserwacji moich 
bliższych i dalszych znajomych. Wielu z nich 
mierzy się z dorosłością, wymaganiami, które ona 
przed nimi stawia, ale jedną nogą wciąż tkwią 
w dzieciństwie. Kidultów, jak określa się osoby, 
które odwlekają czas dojrzałości i samodzielności, 
jest dzisiaj od groma”.

Łukasz Grzegorzek, „Magazyn Filmowy” nr 7/2016

Nagrody___
Raindance FF w Londynie – Nagroda za najlepszy debiut 
pełnometrażowy
FKE „Cinergia” w Łodzi – Wyróżnienie, Kryształowy Ka-
merton w Konkursie Polskiej Piosenki Filmowej
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Akcja filmu zaczyna się w 1977 roku, gdy Tomek Beksiński wprowadza się 
do swojego mieszkania. Jego rodzice mieszkają tuż obok, na tym samym 
osiedlu, przez co ich kontakty pozostają bardzo intensywne. Nadwrażliwa 
osobowość Tomka powoduje, że matka – Zofia, wciąż martwi się o syna. 
W tym samym czasie Zdzisław Beksiński próbuje całkowicie poświęcić się 
sztuce. Po pierwszej nieudanej próbie samobójczej Tomka Zdzisław i Zofia 
muszą podjąć walkę nie tylko o syna, ale także o przywrócenie kontroli 
nad swoim życiem. Jednak seria dziwnych, naznaczonych fatum wydarzeń 
dopiero nadejdzie…  

Jan P. Matuszyński___Reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych oraz fabularnych. Absol-
went reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczęszczał 
na kurs dokumentalny w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy w Warszawie. 
Jego etiudy szkolne i filmy dokumentalne, m.in. Myjnia czy Deep Love, przyniosły mu szereg 
festiwalowych nagród. Ostatnia Rodzina to pełnometrażowy fabularny debiut.  

ostatnia rodzina_2016
reżyseria: Jan P. Matuszyński
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Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2016
Premiera: 30.09.2016
Dane techniczne: Barwny, 127 min

Reżyseria: Jan P. Matuszyński
Scenariusz: Robert Bolesto
Zdjęcia: Kacper Fertacz
Scenografia: Jagna Janicka
Montaż: Przemysław Chruścielewski
Producent: Leszek Bodzak, Aneta Hickinbotham
Produkcja: Aurum Film

Obsada aktorska:
Andrzej Seweryn – Zdzisław Beksiński
Dawid Ogrodnik – Tomasz Beksiński
Aleksandra Konieczna – Zofia Beksińska
Andrzej Chyra – Piotr Dmochowski
Zofia Perczyńska – Stanisława Beksińska
Danuta Nagórna – Stanisława Stankiewicz
Alicja Karluk – Patrycja
Magdalena Boczarska – Ewa
Agnieszka Michalska – Helena
Paweł Paczesny – Grzesiek

„Zafascynowała mnie nieoczywistość, dzięki której 
każdy może przejrzeć się w tej historii i znaleźć 
w niej coś dla siebie. Chciałem wykorzystać histo-
rię Beksińskich, żeby szerzej spojrzeć na „podsta-
wową komórkę socjalistycznego społeczeństwa”, 
jak definiuje to Zdzisław w filmie”.

Jan P. Matuszyński, „Magazyn Filmowy” nr 9/2016

Nagrody___
MFF w Locarno – Nagroda za najlepszą rolę męską  
(Andrzej Seweryn)
MFF w Chicago – Nagroda za zdjęcia, Nagroda za scenografię
FF w Gdyni – Wielka Nagroda Jury „Złote Lwy”, Nagroda 
za pierwszoplanową rolę kobiecą (Aleksandra Konieczna), 
Nagroda za pierwszoplanową rolę męską (Andrzej Seweryn), 
Nagroda Publiczności, Nagroda Dziennikarzy, Kryształowa 
Gwiazda Elle (Jan P. Matuszyński), Złoty Kangur  
FFP w Chicago – Nagroda Specjalna Jury
MFF  „Mołodist” w Kijowie – Grand Prix
Paszport „Polityki” – dla Jana P. Matuszyńskiego
Złota Taśma – Nagroda Koła Piśmiennictwa Filmowego SFP
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Emerytowana inżynierka Janina Duszejko, z zamiłowania astrolożka i wege-
tarianka, mieszka w małej sudeckiej wsi. Pewnej śnieżnej, zimowej nocy od-
najduje ciało martwego sąsiada kłusownika. Okoliczności śmierci mężczyzny 
są niezwykle tajemnicze. Jedyne ślady wokół jego domu to ślady saren... 
Z czasem pojawiają się kolejne zwłoki lokalnych osobistości. Wszyscy zabici 
byli myśliwymi. Duszejko, widząc niemoc policji, prowadzi własne śledztwo, 
którego wyniki są złowieszcze: czy to myśliwi stali się zwierzyną?

Agnieszka Holland___Urodziła się w 1948 roku w Warszawie. Reżyser, scenarzysta filmowy 
i telewizyjny. Wykształcenie odebrała w czeskiej FAMU. Przed swoim reżyserskim debiutem 
współpracowała z Krzysztofem Zanussim i Andrzejem Wajdą. W latach 1972-1981 była członkiem 
Zespołu Filmowego „X”. Od roku 1981 mieszka i pracuje także w Europie Zachodniej i USA. Na 
swoim koncie ma filmy, które przeszły do klasyki polskiego kina, m.in. Gorączka, Kobieta samotna. 
Reżyserowała odcinki takich seriali, jak Prawo ulicy, Dochodzenie czy House of Cards.

pokot_2017
reżyseria: aGnieszka holland, kasia adaMik
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Produkcja: Polska, Czechy, Niemcy, Szwecja
Rok produkcji: 2017
Premiera: 24.02.2017
Dane techniczne: Barwny, 128 min

Reżyseria: Agnieszka Holland, Kasia Adamik
Scenariusz: Olga Tokarczuk, Agnieszka Holland
Zdjęcia: Jolanta Dylewska, Rafał Paradowski
Muzyka: Antoni Komasa-Łazarkiewicz
Scenografia: Joanna Macha
Montaż: Paweł Hrdlička
Producent: Krzysztof Zanussi, Janusz Wąchała
Produkcja: Studio Filmowe Tor

Obsada aktorska:
Agnieszka Mandat – Janina Duszejko
Wiktor Zborowski – Świętopełk Świerszczyński „Matoga”
Jakub Gierszał – Dyzio
Patrycja Volny – „Dobra Nowina”
Miroslav Krobot – Boros Sznajder
Borys Szyc – Jarosław Wnętrzak
Andrzej Grabowski – prezes Wolski
Andrzej Konopka – komendant
Tomasz Kot – prokurator Świerszczyński
Marcin Bosak – ksiądz Szelest

„Długo pracowałam nad tym filmem. W tym czasie 
jego elementy, które były parabolą i groteską, za-
częły przypominać rzeczywistość.  Pod wieloma 
szerokościami geograficznymi wybuchła „kulturo-
wa kontrrewolucja”. Wchodzimy w czasy brutalnej 
siły. Za jej pomocą narzuca się innym sposób 
życia, kryteria słuszności i prawo. Kino czasem 
ma profetyczną moc”. 

Agnieszka Holland, „Magazyn Filmowy” nr 2/2017

Nagrody___
MFF w Berlinie – Srebrny Niedźwiedź – Nagroda im. Alfreda 
Bauera
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Historia policyjnej rodziny, której losami wstrząsa tajemnicza zbrodnia. 
Jacek, młody policjant, za wszelką cenę próbuje chronić matkę i braci przed 
porywczym i despotycznym ojcem – również funkcjonariuszem – zamie-
szanym w nielegalne interesy. Gdy ten zostaje zamordowany, syn staje się 
głównym podejrzanym. Chcąc udowodnić swoją niewinność, Jacek musi 
rozpracować skomplikowaną sieć intryg, w którą uwikłany był jego ojciec.

Arkadiusz Jakubik___Urodził się w 1969 roku w Strzelcach Opolskich. Aktor, reżyser, scena-
rzysta, muzyk. Absolwent PWST we Wrocławiu. Na deskach teatru zadebiutował w 1993 roku 
w musicalu Piaf. Występował w Operetce Warszawskiej oraz teatrze Rampa w Warszawie. 
Współpracował z czołowymi polskimi reżyserami, m.in. Wojciechem Smarzowskim, Maciejem 
Pieprzycą, Borysem Lankoszem i Łukaszem Palkowskim. Za kamerą zadebiutował w 2010 roku 
filmem Prosta historia o miłości. Lider zespołu Dr Misio.  

prosta historia o morderstwie_2016
reżyseria: arkadiusz Jakubik
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Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2016
Premiera: 21.10.2016
Dane techniczne: Barwny, 85 min

Reżyseria: Arkadiusz Jakubik
Scenariusz: Arkadiusz Jakubik,  
Igor Brejdygant, Grzegorz Stefański
Zdjęcia: Witold Płóciennik
Muzyka: Bartosz Chajdecki
Scenografia: Joanna Macha
Montaż: Paweł Laskowski
Producent: Włodzimierz Niderhaus
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych  
i Fabularnych (Warszawa)

Obsada aktorska:
Filip Pławiak – Jacek Lach
Andrzej Chyra – Roman Lach
Kinga Preis – Teresa Lach
Anna Smołowik – Iza
Przemysław Strojkowski – Paweł Lach
Mateusz Więcławek – Krystian Lach
Ireneusz Czop – Krzysztof
Marek Kasprzyk – komendant Nocoń
Eryk Lubos – Marcin
Michał Czernecki – Tyka

”To, że przemoc jest zła, wszyscy wiemy, lecz to 
jeszcze nie powód, by robić o tym film. Dopiero 
jak poczytałem zwierzenia ludzi, którzy w takie 
toksyczne relacje są uwikłani, zacząłem się zasta-
nawiać, na ile to zło, które funkcjonuje wewnątrz 
rodziny, jest wynikiem czynników zewnętrznych, 
jaka jest jego prawdziwa geneza i istota. Tym, co 
mnie interesuje w kinie, jest zaglądanie do wnę-
trza człowieka, odsłanianie tego, co siedzi w nim 
ukryte w środku”.

Arkadiusz Jakubik, „Magazyn Filmowy” nr 10/2016
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Warszawski dziennikarz i bon vivant Sobański opuszcza stolicę, by odszukać 
i przeprowadzić wywiad z autorem bestsellerowych przewodników, bijących 
rekordy sprzedaży. Choć sam pisarz skrzętnie ukrywa tożsamość, nieliczne 
tropy prowadzą do kamienicy na Śląsku, miejsca pełnego ludzi oryginalnych 
i wyjątkowych. Wśród nich są piękna Róża – obiekt męskich westchnień 
i damskiej zazdrości, oraz ulegający jej urokom mężczyźni – ekscentryczny 
pasjonat botaniki Tomasz, „przyjaciel domu” Jan, matematyczny geniusz na 
posadzie windziarza – Rufin, a także próbujący wyrwać się spod wpływów 
zaborczej matki nastolatek Harald. Chwile spędzone przez nich z piękną są-
siadką kuszą lekkością i swobodą, objawiając świat, do którego nie mieli dotąd 
dostępu. Jednak dziewczyna darzy uczuciem tylko jednego.

Michał Rosa___Urodził się w 1963 roku w Zabrzu. Reżyser, scenarzysta, pedagog. Absolwent 
Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz reżyserii na Wydziale Radia i Tele-
wizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Za film krótkometrażowy Gry i zabawy wojskowe był 
w 1991 roku nominowany do studenckiego Oscara. Zadebiutował w 1993 roku filmem Gorący 
czwartek, który przyniósł mu uznanie na festiwalu w Gdyni. Jego kolejne filmy – Farba, Co słon-
ko widziało czy Rysa, zebrały szereg festiwalowych nagród. 

reżyseria: MichaŁ rosa

szczescie swiata_2016
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Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2016
Premiera: 23.12.2016
Dane techniczne: Barwny, 98 min

Reżyseria: Michał Rosa
Scenariusz: Michał Rosa
Zdjęcia: Marcin Koszałka
Muzyka: Janusz Wojtarowicz, Motion Trio 
Scenografia: Tomasz Bartczak, Andrzej Kowalczyk
Montaż: Krzysztof Szpetmański
Producent: Lambros Ziotas
Produkcja: Argomedia Sp. z o.o.

Obsada aktorska:
Karolina Gruszka – Róża
Mateusz Lickindorf – Harald w młodości
Grzegorz Palkowski – Harald
Dariusz Chojnacki – Rufin
Krzysztof Stroiński – Tomasz
Agata Kulesza – Gertruda
Dorota Segda – Klara
Andrzej Konopka – Konrad
Barbara Lubos – Helenka
Kamil Tkacz – Kamil

„Szczęście świata miało być manifestacyjnie 
passé, wobec tego, co dzieje się dzisiaj w kinie. 
Myślę, że  mi się udało…Pomyślałem też, że 
świat zatacza takie koło, iż moje bycie w arier-
gardzie może się za moment okazać awangardą. 
Być może dotykanie w taki sposób, w jaki ma to 
miejsce w „Szczęściu…”, ulotnej zmysłowości 
świata jest jakąś ofertą dla tej mniejszości, która 
nie mieści się w nurcie dominujących dzisiaj mód 
i rytuałów”. 

Michał Rosa, „Magazyn Filmowy” nr 12/2016
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Jest lato 1939 roku. Zosia to piękna, młoda Polka, bezgranicznie zakocha-
na w Ukraińcu Petro. Ich wielka miłość zostaje wystawiona na próbę, gdy 
ojciec dziewczyny postanawia wydać ją za majętnego wdowca, Skibę. Zaraz 
po ślubie zrozpaczona Zosia zostaje sama z dziećmi męża powołanego na 
front. Tymczasem między mieszkającymi obok siebie Polakami, Ukraińcami 
i Żydami dochodzi do coraz liczniejszych aktów przemocy. Dziewczyna staje 
się uczestniczką i świadkiem tragicznych wydarzeń, których kulminacją będzie 
rzeź dokonana na ludności polskiej przez bezwzględnych oprawców z UPA 
oraz polskie akcje samoobronne.

Wojtek Smarzowski___Urodził się w 1963 roku w Korczynie. Reżyser, scenarzysta, operator. 
W 1990 roku ukończył studia na Wydziale Operatorskim PWSFTviT w Łodzi. Zadebiutował 
w 1998 roku filmem Małżowina. Przełom przyszedł sześć lat później, kiedy zrealizował film 
Wesele, znakomicie przyjęty przez publiczność i krytykę. Od tego momentu postrzegany jako 
naczelny portrecista polskich przywar, czego dowodem chociażby Dom zły czy Drogówka. Lau-
reat wielu prestiżowych nagród na festiwalach krajowych i zagranicznych.   

reżyseria: woJtek sMarzowski
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Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2016
Premiera: 7.10.2016
Dane techniczne: Barwny, 143 min

Reżyseria: Wojtek Smarzowski
Scenariusz: Wojtek Smarzowski
Zdjęcia: Piotr Sobociński jr
Muzyka: Mikołaj Trzaska
Scenografia: Marek Zawierucha
Montaż: Paweł Laskowski
Producent: Dariusz Pietrykowski, Andrzej Połeć, Feliks Pastusiak
Produkcja: Film It

Obsada aktorska:
Michalina Łabacz – Zosia Głowacka-Skiba
Arkadiusz Jakubik – Maciej Skiba
Vasili Vasylyk – Petro
Adrian Zaremba – Antek Wilk
Izabela Kuna – Głowacka
Jacek Braciak – Głowacki
Maria Sobocińska – Helena Głowacka-Huk
Oleksandr Zbarazkyi – Vasyl Huk
Volodymyr Protsiuk – Orłyk
Oleksandr Chesherov – Mykoła Melnyczuk

„Niestety, przez ostatnie sto lat wydarzyło się 
sporo takich krwawych zdarzeń na świecie: Nan-
kin, Bałkany, Rwanda, Ormianie, Syria i inne. Zło 
siedzi w człowieku. Właśnie z tego punktu wysze-
dłem, robiąc ten film, że nie mogłem zrozumieć 
tego bestialstwa. Jestem w stanie wytłumaczyć 
sobie, że można kogoś gdzieś przepędzić, pobić, 
a nawet zamordować, ale nie w taki nieludzki spo-
sób, jak na Kresach. Do dziś tego nie rozumiem”.

Wojtek Smarzowski, „Magazyn Filmowy” nr 10/2016

Nagrody___
FF w Gdyni – Nagroda za debiut aktorski (Michalina 
Łabacz), Nagroda za zdjęcia, Nagroda za charakteryzację, 
Nagroda festiwali i przeglądów filmu polskiego za granicą, 
Nagroda Prezesa Telewizji Polskiej
OFSF „Prowincjonalia” we Wrześni – Nagroda za zdjęcia, 
Nagroda za największe odkrycie festiwalu (Michalina Łabacz)
Złota Taśma – Nagroda Koła Piśmiennictwa Filmowego SFP
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Koniec lat 70. Lato w małym miasteczku. 12-letni Piotrek jest silnie związa-
ny z matką. Pod nieobecność ojca matka zaczyna znikać wieczorami. Ich 
jasna i prosta relacja zaczyna się komplikować. Uwikłany w sprawy doro-
słych chłopak czuje się coraz bardziej zagubiony i samotny. W wakacyjnym 
świecie rówieśników doświadcza pierwszych zauroczeń i rozczarowań. Po 
powrocie ojca musi skonfrontować się z niewygodną prawdą. Czy stanie 
po stronie matki? Czy będzie lojalny wobec ojca? Jak to trudne i bolesne 
doświadczenie odciśnie się na jego relacji z matką?

Adam Guziński___Urodził się w 1970 roku w Koninie. Reżyser, scenarzysta filmowy oraz te-
lewizyjny. Absolwent Wydziału Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Reżyserował odcinki popularnych 
polskich seriali Na dobre i na złe oraz Plebania. Niespełna 30-minutowy Antychryst przyniósł mu 
nagrody na festiwalach w Bilbao, Nicei i Turynie. Jego pełnometrażowym debiutem był Chłopiec 
na galopującym koniu w 2006 roku. 

wspomnienie lata_2016
reżyseria: adaM Guziński
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Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2016
Dane techniczne: Barwny, 87 min

Reżyseria: Adam Guziński
Scenariusz: Adam Guziński
Zdjęcia: Adam Sikora
Muzyka: Michał Jacaszek
Scenografia: Grzegorz Piątkowski
Montaż: Maciej Pawliński
Producent: Łukasz Dzięcioł, Piotr Dzięcioł
Produkcja: Opus Film

Obsada aktorska:
Max Jastrzębski – Piotrek
Urszula Grabowska – Wisia, mama Piotrka
Robert Więckiewicz – Jerzy, ojciec Piotrka
Paulina Angielczyk – Majka
Jakub Lustyk – Skowron
Kamil Kucewicz – Solecki
Jakub Wasik – Prawy
Dawid Kraszewski – Lewy
Karol Stala – Krystian
Weronika Jakubowska – Aga

„Chciałem opowiedzieć o emocjonalnym stanie 
dwunastolatka, który obserwuje świat i widzi go 
dużo bardziej intensywnie, ale dużo mniej rozu-
mie – o stanie dziecka, które zostało wystawione 
na krańcową próbę w relacji z kimś bardzo bliskim”. 

Adam Guziński, Spotkanie z reżyserem  
na Warszawskim Festiwalu Filmowym

Nagrody___
FKE „Cinergia” w Łodzi – Kryształowe Jabłko dla najlep-
szego debiutu polskiego 
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Druga połowa lat. 50. O prywatną audiencję u prymasa Stefana Wyszyń-
skiego ubiega się Julia Brystygierowa, była szefowa owianego złą sławą 
Departamentu V. Eks-funkcjonariuszka Ministerstwa Bezpieczeństwa, 
zwana niegdyś „Krwawą Luną”, słynęła z tego, że osobiście i z sadystycz-
ną zawziętością katowała więźniów politycznych. W swoich donosach do 
NKWD nie oszczędzała również partyjnych towarzyszy. Teraz, szukając 
porady duchowej, dąży do spotkania z Wyszyńskim. Zanim jednak dojdzie 
do konfrontacji z głową Kościoła, Brystygierowa będzie musiała przekonać 
do swoich racji oślepionego księdza i cierpiącą na kryzys wiary zakonnicę.

Ryszard Bugajski___Urodził się w 1943 roku w Warszawie. Reżyser, scenarzysta, pisarz. 
Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim i Wydział Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Tłu-
macz sztuk teatralnych oraz autor opowiadań publikowanych w prasie. Jako twórcę interesuje 
go w dużej mierze historia Polski, do której odnoszą się takie filmy, jak Przesłuchanie, Generał 
Nil czy Zaćma. Laureat wielu prestiżowych nagród w Polsce i za granicą. W 2008 roku uhonoro-
wany Złotym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.

reżyseria: ryszard buGaJski

zacma_2016
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Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2016
Premiera: 25.11.2016
Dane techniczne: Barwny, 110 min

Reżyseria: Ryszard Bugajski
Scenariusz: Ryszard Bugajski
Zdjęcia: Arkadiusz Tomiak
Muzyka: Shane Harvey
Scenografia: Andrzej Haliński
Montaż: Milenia Fiedler
Producent: Ryszard Bugajski
Produkcja: RB Film

Obsada aktorska:
Maria Mamona – Julia Brystygierowa
Małgorzata Zajączkowska – siostra Benedykta
Janusz Gajos – ksiądz Cieciorka
Marek Kalita – prymas Stefan Wyszyński
Bartosz Porczyk – więzień
Kazimierz Kaczor – żałobnik
Sławomir Orzechowski – dozorca Marian
Marcin Troński – bufetowy
Krzysztof Ogłoza – plutonowy MO
Barbara Bursztynowicz – Kościukiewiczowa

„Zadaniem autora, gdy pisze sam scenariusz 
i reżyseruje, jest komplikować życie, pokazywać 
widzom, że świat jest bardziej złożony, niż nam 
się wydaje. Chcę widzów zaniepokoić tym, że coś 
jest bardziej niejednoznaczne. Upraszczanie to 
naiwna dydaktyka”.

Ryszard Bugajski, „Magazyn Filmowy” nr 11/2016

Nagrody___
FFP w Chicago – Nagroda Krytyków Chicagowskich
OFSF „Prowincjonalia” we Wrześni – Nagroda za najlep-
szą rolę kobiecą (Maria Mamona)

fo
t. 

Ja
ce

k 
Dr

yg
ał

a

fo
t. 

Ja
ce

k 
Dr

yg
ał

a



38

fi
lm

y 
ko

nk
ur

so
w

e

Początek 1990 roku. Mimo że nastała już wolność, cały czas czuć ducha 
poprzedniej epoki. Cztery pozornie szczęśliwe kobiety w różnym wieku łączy 
nieodparte pragnienie zmiany swojego życia. Nowy świat w transformacji 
budzi w nich lęki, ale też wyzwala tłumione pragnienia. Agata, młoda matka 
uwięziona w pozbawionym namiętności małżeństwie, szuka ucieczki w nie-
możliwej do spełnienia miłości. Renata jest nauczycielką zafascynowaną 
swoją młodszą sąsiadką Marzeną – prowincjonalną królową piękności, której 
mąż pracuje w RFN. Siostra Marzeny, Iza, jest dyrektorką szkoły i sekretną 
kochanką ojca jednej z uczennic.

Tomasz Wasilewski___Urodził się w 1980 roku w Toruniu. Reżyser i scenarzysta. Ukończył 
reżyserię filmową i telewizyjną na Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie oraz Wydział Organizacji 
Sztuki Filmowej PWSFTviT w Łodzi. W pełnym metrażu zadebiutował w 2012 roku filmem W sy-
pialni. Jego kolejne filmy – Płynące wieżowce oraz Zjednoczone Stany Miłości przyniosły szereg 
nagród w Polsce i za granicą. Jeden z najzdolniejszych polskich reżyserów młodego pokolenia. 

reżyseria: toMasz wasilewski

zjednoczone stany milosci_2016
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Produkcja: Polska, Szwecja
Rok produkcji: 2016
Premiera: 29.07.2016
Dane techniczne: Barwny, 101 min

Reżyseria: Tomasz Wasilewski
Scenariusz: Tomasz Wasilewski
Zdjęcia: Oleg Mutu
Scenografia: Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński
Montaż: Beata Walentowska
Producent: Piotr Kobus, Agnieszka Drewno
Produkcja: Manana

Obsada aktorska:
Julia Kijowska – Agata
Magdalena Cielecka – Iza
Dorota Kolak – Renata
Marta Nieradkiewicz – Marzena
Tomasz Tyndyk – Adam
Andrzej Chyra – Karol
Łukasz Simlat – Jacek
Marcin Czarnik – fotograf Robert
Jędrzej Wielecki – Piotrek
Julia Chętnicka – Wioletta

„Bliscy mi są bohaterowie, którzy znajdują się 
w najtrudniejszym momencie w swoim życiu. 
Muszą zmierzyć się ze stanem emocjonalnym, 
którego nie potrafią opanować, okiełznać, zrozu-
mieć. Takie postaci interesują mnie najbardziej, 
bo wtedy mogę najgłębiej sięgnąć do ich wnętrza. 
Są bezbronni, pogubieni, połamani. Ta sprzecz-
ność mnie fascynuje”.

Tomasz Wasilewski, „Magazyn Filmowy” nr 7/2016

Nagrody___
MFF w Berlinie – Srebrny Niedźwiedź za scenariusz
FF w Gdyni – Nagroda za reżyserię, Nagroda za drugopla-
nową rolę kobiecą (Dorota Kolak), Nagroda za drugoplanową 
rolę męską (Łukasz Simlat), Nagroda za montaż, Nagroda za 
kostiumy 
MFF w Brasilii – Grand Prix
MFF w Valletcie – Nagroda dla najlepszego reżysera, 
Nagroda dla najlepszej aktorki (Dorota Kolak)
FF w Ostendzie – Nagroda za scenografię
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wajda – portret zwielokrotniony
Jerzy Armata

Pierwszą edycję Tarnowskiej Nagrody Filmowej w 1987 roku wygrała Kronika wypadków 
miłosnych, w czasie edycji dwudziestej w 2006 roku Andrzej Wajda został uhonorowany 
w Tarnowie Nagrodą Specjalną za całokształt twórczości. Podczas tegorocznego wydania 
tarnowskiego festiwalu, kilka miesięcy po śmierci Artysty, powraca do nas nietypowo – fil-
mami dokumentalnymi, dzieląc się fascynacjami i marzeniami.

Andrzej Wajda był nie tylko mistrzem kina fabularnego, ale także – co nie jest powszechnie wia-
dome – znakomitym dokumentalistą. Jeśli coś go zafrapowało czy olśniło, lubił podzielić się swym 
zachwytem. I właśnie z oczarowania Kantorowskim spektaklem wziął się jego ekranowy zapis  
– Umarła klasa. Seans T. Kantora (1976), z zafascynowania postacią Ludwiga Zimmerera i jego 
kolekcją – dokument Zapraszamy do wnętrza (1976).  

Tuż przed Powidokami (2016), swym ostatnim filmem fabularnym, stworzył dokument poświę-
cony Andrzejowi Wróblewskiemu, przyjacielowi ze studiów w krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Ten film – Wróblewski według Wajdy (2015) – powstał przy okazji wystawy w krakowskim 
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. „Wszyscy malowaliśmy kwiaty, martwe natury. 
Salaterka z wiśniami była nieodzownym rekwizytem pracowni, a Andrzej Wróblewski się odwró-
cił i malował wiadro z węglem oraz piec” – wspomina Wajda. I to właśnie ten powojenny czas 
spędzony w krakowskiej Akademii, przyjaźń z Wróblewskim, a nie późniejsze studia w łódzkiej 
Szkole Filmowej, ukształtowały go jako artystę. „W Łodzi nauczyłem się, jak trzymać kamerę, ale 
jako artysta narodziłem się w Krakowie” – wyznał mi tuż przed dziewięćdziesiątymi urodzinami. 

Jako reżyser filmowy często czerpał inspiracje z innych sztuk, zwłaszcza polskiego malarstwa. 
Tym fascynacjom poświęcony jest ostatni dokument Andrzej Wajda. Moje inspiracje (2016). 
Charakter bilansu artystycznego (choć niepełnego, bo do czasu ekranizacji Pana Tadeusza) nosi 
także Kredyt i debet. Andrzej Wajda o sobie (1999), ale najbardziej frapującym dokumentem 
poświęconym Mistrzowi jest tryptyk Stanisława Janickiego Marzenie są ciekawsze (1999), gdzie 
Wajda opowiada o projektach, które – z bardzo różnych powodów – nie doszły do skutku. Na 
szczęście wiele artystycznych marzeń udało mu się ziścić. 

„Całe życie marzył i śnił, ale miał w sobie tę siłę, aby przekuć to w akt twórczy” – powiedziała 
Dorota Segda podczas pożegnania Artysty w kościele Ojców Dominikanów.
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Głównym bohaterem Powidoków, ostatniego filmu Andrzeja Wajdy, jest 
Władysław Strzemiński. Artysta wierny własnej wizji sztuki, który nie poddał 
się socrealizmowi i doświadczył dramatycznych skutków swoich wyborów 
artystycznych. To film o tym, jak socjalistyczna władza zniszczyła charyzma-
tycznego, niepokornego człowieka.

Powidoki_2016
reżyseria: andrzeJ waJda
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Sztuka, jak mówił Strzemiński, powinna być oceniana nie za użyteczność, 
tylko za kreację, za to, że otwiera nam nowe możliwości, nowy świat, nowe 
spojrzenie. To jest wartość sztuki i myślę, że to pozostaje obowiązujące.

Andrzej Wajda dla Culture.pl
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Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2016
Premiera: 13.01.2017
Dane techniczne: Barwny, 98 min

Reżyseria: Andrzej Wajda
Scenariusz: Andrzej Mularczyk
Zdjęcia: Paweł Edelman
Muzyka: Andrzej Panufnik
Scenografia: Marek Warszewski
Montaż: Grażyna Gradoń
Producent: Michał Kwieciński
Produkcja: Akson Studio

Obsada aktorska:
Bogusław Linda – Władysław Strzemiński
Zofia Wichłacz – Hania
Bronisława Zamachowska – Nika Strzemińska
Andrzej Konopka – personalny
Krzysztof Pieczyński – Julian Przyboś
Mariusz Bonaszewski – Madejski
Szymon Bobrowski – Włodzimierz Sokorski
Aleksander Fabisiak – dyrektor Rajner
Paulina Gałązka – Wasińska
Irena Melcer – Jadzia

Andrzej Wajda___Urodził się w 1926 roku 
w Suwałkach. Wybitny polski reżyser filmowy 
i teatralny, scenarzysta. Studiował malarstwo na 
ASP w Krakowie, następnie reżyserię w PWSF 
w Łodzi. W latach 1972-1983 kierownik Zespo-
łu Filmowego „X”, w latach 1978-1983 prezes 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich, później jego 
honorowy przewodniczący. Współtwórca pol-
skiej szkoły filmowej i kina moralnego niepokoju. 
Laureat Oscara, Złotej Palmy w Cannes i nagród 
na większości najważniejszych festiwali filmo-
wych. Ikona światowego kina. Zmarł w 2016 roku 
w Warszawie.   
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Cykl wydarzeń poświęconych Andrzejowi Wajdzie – wyjątkowemu artyście, który wyznaczył 
kształt polskiej kinematografii. Jego twórczość realizowała się na wielu płaszczyznach sztuki, 
bardzo mocno wpływając na naszą kulturę narodową. Wśród wydarzeń znajdą się projekcje 
filmowe, wystawy, spotkania.

ANDRZEJ WAJDA. MOJE INSPIRACJE
Reżyseria: Andrzej Wajda, Marek Brodzki
Scenariusz: Antoni Rodowicz
Zdjęcia: Jerzy Rudziński
Producent: Fundacja Tumult, MultiArt, Galeria Bagno 2
Kraj produkcji: Polska
Rok produkcji: 2016, Czas trwania: 62’

Film dokumentalny, w którym reżyser opowiada o swojej fascynacji polskim malarstwem oraz 
o wpływie polskiej sztuki na jego twórczość. W dokumencie prezentowane są dzieła malarskie, 
a także fragmenty filmów z kadrami, które są zainspirowane tymi obrazami. Film jest swego rodzaju 
opowieścią reżysera o tworzeniu obrazu filmowego. Słowo wstępne wypowiada Martin Scorsese.

UMARŁA KLASA. SEANS T. KANTORA
Reżyseria: Andrzej Wajda
Zdjęcia: Edward Kłosiński, Janusz Kaliciński
Producent: Zespół Filmowy X
Kraj produkcji: Polska
Rok produkcji: 1976, Czas trwania: 72’

Sfilmowana inscenizacja najsłynniejszego spektaklu Teatru Cricot 2 Tadeusza Kantora, będąca 
bardzo osobistą wypowiedzią artysty. Przedstawienie miało formę collage’u obrazów o wyrazistej 
plastyce oraz precyzyjnej orkiestracji ruchu aktorów i dźwięku. Inspiracją dla Kantora były teksty 
Witkacego, Gombrowicza i Schulza. 

ZAPROSZENIE DO WNĘTRZA
Reżyseria: Andrzej Wajda
Scenariusz: Andrzej Wajda
Zdjęcia: Witold Sobociński
Muzyka: Henryk Wieniawski, Andrzej Zarycki, A. Andrzejewski
Producent: Polytel International – Hamburg Niemcy, Interpress Film
Kraj produkcji: Polska, RFN
Rok produkcji: 1978, Czas trwania: 55’

Na ekranie oglądamy jedną z największych w Polsce kolekcji sztuki naiwnej, mieszczącą się 
w domu Ludwiga Zimmerera, korespondenta zachodnioniemieckiego radia, od roku 1956 
żyjącego i pracującego w Warszawie. Przewodnikiem jest on sam. Opowiada o początkach 
niezwykłej kolekcji, pasji zbieracza i swoim osobistym stosunku do występujących w filmie 
autorów dzieł: górników, emerytowanych pielęgniarek, nauczycielek, rolników i ludzi bez 
zawodów, którzy w amatorskiej twórczości artystycznej odnajdowali nowe sfery życia.
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KREDYT I DEBET. ANDRZEJ WAJDA O SOBIE
Reżyseria: Andrzej Wajda
Scenariusz: Joanna Ronikier
Zdjęcia: Jarosław Sypniewski, Zdzisław Najda, Jerzy Rudziński
Producent: Interfilm, Akson Studio
Kraj produkcji: Polska
Rok produkcji: 1999, Czas trwania: 50’

Próba podsumowania życia oraz dotychczasowej twórczości reżysera, począwszy od 
czasów wczesnej młodości, a skończywszy na pracy przy Panu Tadeuszu.

MARZENIA SĄ CIEKAWSZE
Reżyseria: Stanisław Janicki
Scenariusz: Stanisław Janicki
Zdjęcia: Krzysztof Tusiewicz
Muzyka: Leszek Orlewicz
Producent: Agencja Produkcji Filmowej, Film Studio MTM, Telewizja Polska
Kraj produkcji: Polska
Rok produkcji: 1999, Czas trwania: 3x30’

Trzyczęściowa opowieść Andrzeja Wajdy o filmach, które chciał nakręcić, lecz z bardzo 
różnych powodów mu się to nie udało, czego w kilku przypadkach żałował bardzo długo.

WRÓBLEWSKI WEDŁUG WAJDY
Reżyseria: Andrzej Wajda
Scenariusz: Andrzej Wajda, Marek Brodzki
Zdjęcia: Jerzy Rudziński
Producent: Instytut Adama Mickiewicza, Amulet Films
Kraj produkcji: Polska
Rok produkcji: 2015, Czas trwania: 42’

Wspomnienie Andrzeja Wróblewskiego – malarza i przyjaciela. Opowieść o człowieku mie-
rzącym się z wyzwaniami epoki i dramatycznie poszukującym swojej przestrzeni. Wróblewski 
widziany oczami Wajdy to geniusz, który długo musiał czekać na uznanie, ale też sam nie do 
końca rozpoznawał własną wielkość. Ich ścieżki przecięły się zaraz po wojnie, kiedy obaj stu-
diowali w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
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STUDIO MUNKA –  
STOWARZYSZENIE  
FILMOWCÓW POLSKICH
Studio Munka działa w strukturach Stowarzyszenia Filmowców Polskich od 2008 roku. Jest 
producentem krótkometrażowych i pełnometrażowych debiutów filmowych. Młodzi twórcy, 
którzy chcą zrealizować swój pierwszy film w profesjonalnych warunkach, mogą liczyć 
w Studiu Munka na opiekę artystyczną, produkcyjną i promocyjną nad projektem.

„W Studiu Munka dbamy przede wszystkim o to, żeby młodzi twórcy mogli rozwijać swój talent 
w sprzyjających warunkach. Działamy w przekonaniu, że w najważniejszym dla reżysera de-
biutanckim filmie istotna jest twórcza atmosfera i stworzenie zindywidualizowanych warunków 
rozwoju. Jako dyrektor artystyczny chcę, aby w Munku powstawały także filmy gatunkowe: 
współczesne komedie, filmy biograficzne czy kryminały. Kinem gatunkowym też można de-
biutować, co więcej – gatunkowość wcale nie wyklucza ‘autorskości’. Mamy też coraz szersze 
pole naszych zainteresowań – Munk jest otwarty dla studentów i absolwentów szkół artystycz-
nych, nie tylko filmowych. Studenci uczelni plastycznych czy teatralnych także często używają 
kamery jako narzędzia wypowiedzi artystycznej. Najważniejszy jest dobry pomysł i wizja arty-
styczna” – mówi Jerzy Kapuściński, dyrektor artystyczny Studia Munka.

30 minut:
BARAŻ
Polska 2015, 30 min
Reżyseria/Scenariusz/Muzyka: Tomasz Gąssowski
Zdjęcia: Rafał Leszczyński
Obsada: Jacek Borusiński, Oliwier Kozłowski

Mieszkający pod Warszawą 38-letni Zyga 
próbuje wyjaśniać Witkowi, na czym polegają 
rządzące światem zasady. Sam nie zawsze się 
do nich stosuje, co nie uchodzi uwadze bystre-
go synka. 
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OTWARCIE
Polska 2016, 30 min
Reżyseria/Scenariusz: Piotr Adamski
Zdjęcia: Tomasz Woźniczka
Obsada: Zbigniew Libera, Małgorzata Hajewska-Krzysz-
tofik, Edyta Torhan, Sebastian Gawłowski 

Właścicielka galerii otwiera niezwykłą wysta-
wę. Terminalnie chory artysta chce umrzeć na 
oczach swoich widzów. Przywieziony ze szpitala 
w stanie przedśmiertnej agonii, zostaje wyeks-
ponowany w galerii niczym obiekt. Na otwarcie 
przybywają goście. Artystę gra Zbigniew Libera, 
jeden z najważniejszych polskich twórców, pre-
kursor sztuki krytycznej.

pierwszy dokument:
POLONEZ 
Polska 2016, 16 min
Reżyseria/Scenariusz: Agnieszka Elbanowska
Zdjęcia: Paweł Chorzępa
Obsada: Andrzej Cieśla, Arkadiusz Gralak, Grzegorz Molewski, Wanda Wasicka 

Dyrektor Domu Kultury w Aleksandrowie Kujawskim ogłasza konkurs na twórczą prezen-
tację własnej postawy patriotycznej. Uczestnicy mają wykazać się kreatywnością nieogra-
niczoną żadnymi wymogami formalnymi. Śpiew, recytacja, gest, przemowa, inscenizacja 
– wszystkie formy dozwolone. Nadchodzi jedenasty dzień jedenastego miesiąca w roku 
- Narodowe Święto Niepodległości. To właśnie dziś jury, w którego skład wchodzą dyrektor, 
burmistrz, ksiądz i lokalna poetka, wybierze najlepszego patriotę w regionie. 
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TRZY ROZMOWY O ŻYCIU 
Polska 2016, 24 min
Reżyseria/Scenariusz: Julia Staniszewska
Zdjęcia: Kacper Lisowski, Adam Palenta, Tomasz Wolski

Trudna i bolesna rozmowa matki i córki. Matka – lekarka, wierząca i praktykująca katolicz-
ka. Córka – agnostyczka, jej dzieci przyszły na świat dzięki metodzie in vitro. Matka kocha 
swoje wnuki, ale nie akceptuje tej metody. Córka marzy o tym, że matka zmieni swoje 
przekonania. Matka jest rozdarta między miłością do córki i wnuków a dogmatami Kościoła. 
Chciałaby, żeby córka spróbowała ją zrozumieć. Film próbuje zrozumieć je obie. 

mloda animacja:
FIKOTKO WRÓĆ 
Polska 2016, 7 min
Reżyseria/Scenariusz: Wojciech Kołyszko
Animacja: Małgorzata Bosek, Mariusz Włodarski
Muzyka: Mikołaj Trzaska

Twórca Fikotki, będący też Narratorem, próbuje na różne sposoby skłonić ją do powrotu. Ale 
ona, w wyniku spotkań z rozmaitymi rodzajami obrazów, stopniowo odkrywa własne uczucia 
i potrzebę autonomii.

PIÓRNIKT 
Polska 2016, 8 min
Reżyseria/Scenariusz/Animacja: Magdalena Pilecka
Muzyka: Remigiusz Zawadzki

Codzienność bohatera jest urozmaicana przez wyjątko-
wych gości. Pojawiają się za drzwiami, które nigdy nie 
zostają otwarte... Pewnego dnia bohater znajduje jednak 
sposób, by przez nie przejść i trafić w tłum pełen kolorowych dziwactw.

Po projekcji spotkanie z Jerzym Kapuścińskim, dyrektorem artystycznym Studia Munka, 
i Pawłem Strojkiem, dyrektorem Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”.
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szkola wajdy /  
wajda studio
W 2001 roku Andrzej Wajda z Wojciechem Marczewskim założyli szkołę filmową. Wzorem 
Zespołów Filmowych postawili na skuteczność metody pracy w grupie i współpracy po-
koleń. Zaoferowali unikalne na skalę europejską programy łączące edukację z produkcją, 
adresowane do profesjonalistów filmowych, takie jak Ekran+ Międzynarodowy Program dla 
Profesjonalistów Filmowych, Program Dokumentalny Dok Pro, Program fabularny Studio 
Prób, Program scenariuszowy Script i Development kreatywny dla producentów filmowych, 
a także program dla licealistów i studentów Przedszkole filmowe oraz Online kamera.

W ramach programów Szkoły swoje projekty rozwijali i produkowali najciekawsi reżyserzy 
młodego pokolenia, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Powstało ponad 70 filmów 
dokumentalnych i fabularnych, ponad 250 etiud pokazywanych i nagradzanych na najwięk-
szych festiwalach, m.in. na Berlinale, w San Sebastian, Karlowych Warach, na Hot Docs, IDFA 
i DOK Leipzig. Szkoła Wajdy działa dzięki wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Filmy fabularne:

OCZY MOJEGO OJCA
Polska 2015, 26 min
Reżyseria: Bartosz Blaschke
Scenariusz: Anna Stańko
Zdjęcia: Tomasz Augustynek
Muzyka: Tomasz Sikora
Obsada: Katarzyna Herman, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Jowita Chwałek. Joanna Telecka

Historia osadzona w realiach mazurskiej wsi. Ojca od kilku dni nie ma w domu. Surowa Halina 
pod nieobecność męża próbuje twardą ręką wychowywać córki. 11-letnia Ola wierzy, że tata nie-
bawem wróci i mama będzie w końcu szczęśliwa. Ale na drodze do tego stoją... kozy ojca.
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HITLER W OPERZE
Polska 2014, 29 min
Reżyseria: Michał Grzybowski
Scenariusz: Michał Grzybowski, Przemysław Pilarski
Zdjęcia: Robert Mleczko
Muzyka: Piotr Dziubek
Obsada: Redbad Klijnstra, Maciej Marczewski, Szymon Mysłakowski, 
Agnieszka Dulęba-Kasza, Przemysław Redkowski

Aaron, spokojny i zamknięty w sobie śpiewak z Izraela, gwiazda, 
której blask już dawno przygasł, przyjeżdża do Polski do prowincjonalnego teatru na gościnny występ. W pra-
cownikach teatru budzi jednocześnie podziw i respekt. Aaron nie czuje się jednak komfortowo w państwie, 
w którym Żydzi tyle wycierpieli, ale jako profesjonalista stara się tego nie okazywać i zintegrować z zespołem.

Filmy dokumentalne:

KONIEC ŚWIATA
Polska 2015, 38 min
Reżyseria/Scenariusz: Monika Pawluczuk
Zdjęcia: Małgorzata Szyłak, Szymon Lenkowski, Jakub Giza, Michał Dymek 
Muzyka: Mikołaj Trzaska

W tym dokumencie kilka historii spotyka się w czasie jednej nocy. W tę jedną noc, podobną do wielu in-
nych, ludzie w dużym mieście, nękani samotnością, chcą z kimś porozmawiać. Niektórzy wzywają - często 
niepotrzebnie - pogotowie, jeszcze inni dzwonią do radia, gdzie prowadzący zadaje pytanie o koniec świata 
– co on znaczy dla każdego z nas z osobna. Opowiadają o sprawach tragicznych, bolesnych, a czasem 
drobnych, wręcz zabawnych. Radio jest motywem łączącym ten nocny świat – słyszymy je w karetce, 
w monitoringu miejskim, gdzie na dziesiątkach ekranów widzimy nocne życie miasta.

ŚLIMAKI
Polska 2015, 29 min
Reżyseria/Scenariusz: Grzegorz Szczepaniak
Zdjęcia: Daniel Wawrzyniak, Marek Kozakiewicz
Muzyka: Mikołaj Majkusiak

Francuzi są oburzeni! Co drugi ślimak na ich stole pochodzi z Pol-
ski. Przemysł ślimaczany kwitnie, a polscy hodowcy eksportują 
ślimaki nie tylko do Francji czy Włoch, ale podbijają Chiny i Japo-
nię. Na fali popularności ślimaczanego „złotego” interesu dwóch 
przyjaciół, Andrzej i Konrad, postanawia założyć własną hodowlę 
i zarobić miliony. W tajniki ślimaczanego świata wprowadza ich 
ekspert, pan Grzegorz Skalmowski znany jako „Ślimaczany Król”.

Po projekcji spotkanie z Katarzyną Madaj-Kozłowską, dyrektorem zarządzającym Szkoły Wajdy.
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AGI BAGI
Serial animowany skierowany do przedszkolaków. Opowiada o przygodach 
mieszkańców planety, która ma dwie strony: Agi i Bagi, oraz o wzajemnych relacjach 
pomiędzy plemionami Agingów i Bagingów. Każdy epizod porusza wątek związany 
ze środowiskiem i pokazuje, jak sobie radzić wspólnymi siłami, żeby żyć w harmonii 
z naturą. Prezentując przygody bohaterów, w unikatowy sposób  przemyca ważne 
elementy edukacyjne, które są tak istotne na etapie rozwoju dziecka, a jednocześnie 
często pomijane w bajkach w tej grupie docelowej.

Księżyc
Reżyseria/Opracowanie plastyczne: Tomek Niedźwiedź, Waldek Mordarski
Scenariusz: Tomek Niedźwiedź, Waldek Mordarski, Marzena Nehrebecka
Muzyka: Łukasz Targosz
Producent: Tomasz Paziewski, Dominika Osak, Tomek Niedźwiedź
Rok produkcji: 2016, Czas trwania: 11’

filmy
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CZAPU, CZIPU
Czapu Czipu opowiada o przygodach małego chłopca – Czipu i jego niezwykłej papierowej 
czapki – Czapu. Jest to serial o zagadkach dźwiękowych i wizualnych. Czipu w każdym 
odcinku zmaga się z tajemnicą, którą skrywa Czapu. Kluczem do rozwiązania zagadki 
kryjącej się w czapce niespodziance są dźwięki, jakie się z niej wydobywają.

Czapu, czipu. Co to tak pada?
reżyseria/Opracowanie plastyczne: Bogna Sroka-Mucha, Tomasz Głodek 
Scenariusz: Bogna Sroka-Mucha
Muzyka: Wojciech Frycz, Mateusz Frankiewicz
Producent: Fundacja Anima Art
Rok produkcji: 2016, Czas trwania: 5’

KACPERIADA
Współczesna obyczajowa komedia familijna pełna absurdalnego humoru. Bohaterami są 
Kacper i Ada, którzy wspólnie poszukują odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące 
przyjaźni, szczerości, lojalności; uczą się, jak radzić sobie z emocjami, np. z zazdrością, 
rozczarowaniem, i próbują zrozumieć bardzo dziwny, a zarazem fascynujący świat 
dorosłych. Każdy odcinek w ciepły i zabawny sposób porusza ważne tematy, zostawiając 
widza z pozytywnym przekazem. 

Porządny bałagan
reżyseria/Opracowanie plastyczne: Tomasz Leśniak
Scenariusz: Rafał Skarżycki, Krzysztof Gureczny
Muzyka: Szymon Wysocki
Producent: Anja Šošic, Maks Sikora
Rok produkcji: 2015, Czas trwania: 7’
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Prawie prawda
Reżyseria/Opracowanie plastyczne: Michał Śledziński
Scenariusz: Rafał Skarżycki, Krzysztof Gureczny
Muzyka: Szymon Wysocki
Producent: Anja Šošic, Maks Sikora
Rok produkcji: 2015, Czas trwania: 7’

Według planu
reżyseria/Opracowanie plastyczne: Kamil Polak
Scenariusz: Rafał Skarżycki, Krzysztof Gureczny
Muzyka: Szymon Wysocki
Producent: Anja Šošic, Maks Sikora
Rok produkcji: 2015, Czas trwania: 7’

KOSTKA I KULKA
Gagowy serial SF opowiadający o perypetiach dwóch robotów żyjących na 
zapomnianej przez ludzką cywilizację i zaśmiecanej regularnie przez przelatujące 
stacje kosmiczne planetoidzie. Bohaterowie próbują domyślić się sensu, pochodzenia 
i funkcji znajdowanych przedmiotów. Podejrzewając, że przedmioty nie trafiają do 
nich przypadkowo, próbują co jakiś czas zapolować na przelatującą regularnie stację 
kosmiczną, której obecności początkowo się nie domyślali. Serial nasycony lekko 
abstrakcyjnym, ironicznym, sytuacyjnym poczuciem humoru skierowanym do wszystkich.

Flaga
Reżyseria/Opracowanie plastyczne: Tomek 
Niedźwiedź, Mikołaj Valencia
Scenariusz: Tomek Niedźwiedź, Mikołaj 
Valencia, Bartosz Wierzbięta
Muzyka: Robert Amirian
Producent: Tomek Niedźwiedź, Dominika Osak, 
Tomasz Paziewski
Rok produkcji: 2015, Czas trwania: 5’
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KUBA I ŚRUBA
Animowane przygody dwóch nietuzinkowych braci. Młodszy z nich Kuba stanowi typ 
przezornego i rozważnego intelektualisty. Starszy Mateusz, zwany Śrubą, jest jego 
dokładnym przeciwieństwem. Oderwany od życia, wiecznie bujający w obłokach, 
niemogący usiedzieć w jednym miejscu. Nietrudno się domyślić, że bohaterowie co chwilę 
pakują się w kolejne tarapaty.

Czarnoksiężnik
Reżyseria: Bronisław Zeman, Andrzej Orzechowski
Opracowanie plastyczne: Joanna Sedlaczek
Scenariusz: Bronisław Zeman, Andrzej Orzechowski
Muzyka: Karim Martusewicz
Producent: Studio Filmów Rysunkowych
Rok produkcji: 2015, Czas trwania: 13’

Pięciu rozbójników
Reżyseria: Bronisław Zeman, Andrzej Orzechowski
Opracowanie plastyczne: Joanna Sedlaczek
Scenariusz: Bronisław Zeman, Andrzej Orzechowski
Muzyka: Karim Martusewicz
Producent: Studio Filmów Rysunkowych
Rok produkcji: 2015, Czas trwania: 13’

Fasolowa zupa
reżyseria: Marek Burda
Opracowanie plastyczne: Joanna Sedlaczek
Scenariusz: Bronisław Zeman, Andrzej Orzechowski
Muzyka: Karim Martusewicz
Producent: Studio Filmów Rysunkowych
Rok produkcji: 2015, Czas trwania: 13’

PRZYTUL MNIE
To podnoszący na duchu serial dla dzieci, pokazujący relację między ojcem i synem. 
W zabawny, a jednocześnie prawdziwy sposób przedstawia wyjątkową więź między Tatą 
Misiem a jego małym synkiem. Serial uczy dzieci i rodziców zwracania uwagi na małe gesty 
i słowa, dzięki którym tworzymy i utrzymujemy z nimi dobre relacje.

pr
oj

ek
cj

e 
ko

nk
ur

so
w

e



56

Ten wyjątkowy dzień
Reżyseria: Mateusz Jarmulski
Opracowanie plastyczne: Alicja Gapińska
Scenariusz: Bartosz Wierzbięta
Muzyka: Łukasz Targosz, Jacek Tarkowski
Producent: Grzegorz Wacławek

Rok produkcji: 2016, Czas trwania: 6’

Czasem
reżyseria: Mateusz Jarmulski
Opracowanie plastyczne: Alicja Gapińska
Scenariusz: Bartosz Wierzbięta
Muzyka: Łukasz Targosz, Jacek Tarkowski
Producent: Grzegorz Wacławek
Rok produkcji: 2016, Czas trwania: 6’

Potwory
reżyseria: Mateusz Jarmulski
Opracowanie plastyczne: Alicja Gapińska
Scenariusz: Bartosz Wierzbięta
Muzyka: Łukasz Targosz, Jacek Tarkowski
Producent: Grzegorz Wacławek
Rok produkcji: 2016, Czas trwania: 6’

TORU SUPERLIS
Ciepła i humorystyczna opowieść, której bohaterem jest Toru – rezolutny lisek gotowy 
nieść pomoc wszystkim dookoła. Każdy z odcinków podejmuje ważne w rozwoju dzieci 
kwestie związane m.in. ze strachem przed ciemnością, potrzebą dzielenia się z innymi, 
radzenia sobie z nudą czy nieśmiałością. 

Skarb
reżyseria: Piotr Szczepanowicz
Opracowanie plastyczne: Piotr Tarka, Paulina Sadowska
Scenariusz: Piotr Szczepanowicz, Małgorzata Więckowicz-Żyła
Muzyka: Mikołaj Stroiński
Producent: Grzegorz Wacławek
Rok produkcji: 2016, Czas trwania: 7’
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WIERCIMISIE
Baśniowy serial opowiadający o losach niezwykłych, przypominających wiewiórki stworków 
oraz ich przyjaciół. Oprócz samych Wiercimisiów spotkasz również gigantyczną ćmę, 
psotnego ognika czy latające ryby. Nie przeszkadzają im wzajemne różnice, tworzą zgrany 
zespół, który wspólnie przeżywa wielkie przygody i radzi sobie z małymi problemami. 
Niestraszne im ani tajemnicze Czarne Czupiradło, ani miejskie kurzyki. Każdy z bohaterów 
jest inny. Wszystkich jednak łączy przyjaźń i wielkie poczcie humoru, a dzięki pomysłowości 
i solidarności potrafią wyjść z każdej opresji.

Gdzie jest Bubi?
reżyseria/Opracowanie plastyczne: Marzena 
Nehrebecka, Waldek Mordarski
Scenariusz: Marzena Nehrebecka
Muzyka: Sound Tropez Studio
Producent: Tomek Niedźwiedź, Dominika Osak, 
Tomasz Paziewski
Rok produkcji: 2016, Czas trwania: 11’

WIKING TAPPI
We wspaniałym, magicznym Szepczącym Lesie, który ciągnie się nad brzegami Lodowej 
Zatoki, mieszka wiking Tappi. Nie jest on prawdziwym wikingiem, gdyż ani w głowie mu 
wymachiwanie mieczem. Jego największą bronią są uśmiech, życzliwość i pomysłowość. 
Tappi jest bowiem obrońcą Szepczącego Lasu i wszystkich jego mieszkańców. Nie 
pozwoli, by komukolwiek stała się krzywda, i gotów jest pomóc każdemu, kto znajdzie się 
w tarapatach. 

Zamieszanie z zimowymi zapasami
reżyseria: Andrzej Piotr Morawski
Opracowanie plastyczne: Aleksandra „Alex” Vetter, Marta Kurczewska
Scenariusz: Marcin Mortka
Muzyka: Rafał Rozmus
Producent: Ewelina Gordziejuk
Rok produkcji: 2016, Czas trwania: 11’
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ŻUBR POMPIK
Gdzieś w głębinach wielkiej, dzikiej, zielonej puszczy mieszka żubr Pompik. Właściwie 
to żuberek Pompik, jako że w porównaniu z innymi żubrami jest niewielki, do tego 
nie tak silny, szybki i skoczny jak jego rówieśnicy. Niezbyt się nadaje do tradycyjnych 
żubrzych zabaw w przepychanie rogami, wbęcywanie na drzewa czy żubrzego berka 
dookoła polany, ma za to inne zainteresowania. Pompik jest bowiem najbardziej 
ciekawskim ze zwierząt w puszczy. 

Duże i małe
reżyseria: Wiesław Zięba
Opracowanie plastyczne: Aleksandra „Alex” Vetter, Tomasz Samojlik
Scenariusz: Tomasz Samojlik, Ewelina Gordziejuk
Muzyka: Rafał Rozmus
Producent: Ewelina Gordziejuk
Rok produkcji: 2016, Czas trwania: 8’

BAŚNIE I BAJKI POLSKIE

Kamień na dnie jeziora
reżyseria/Opracowanie plastyczne: Jacek Adamczak
Scenariusz: Jacek Adamczak
Muzyka: Zbigniew Kozub
Producent: TV Studio Filmów Animowanych 
Rok produkcji: 2017, Czas trwania: 13’

Opowieść o tym, że pazerność i chciwość mogą doprowadzić do śmieszności, 
a nawet zguby… Pewien zły, chciwy i leniwy Dziedzic, otoczony świtą na wszelkie 
posługi, jest przekonany, że posiada nieograniczoną władzę i może zaspokoić 
każdą zachciankę. Postanawia pomnożyć majątek, ale tak, aby się przy tym nie 
napracować. Dziedzica spotyka zasłużona kara, a bajka z poczuciem humoru 
i ludową mądrością ośmiesza egoizm, arogancję i prostactwo…
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Kobiałka z rozumem
reżyseria/Opracowanie plastyczne: Andrzej Kukuła
Scenariusz: Joanna Jasińska Koronkiewicz
Muzyka: Juliusz Śliwak
Producent: TV Studio Filmów Animowanych 
Rok produkcji: 2017, Czas trwania: 13’

Opowieść o tym, że chciwość, niegodziwość i podstęp prędzej czy później zostaną 
ukarane, a bezinteresowna dobroć nagrodzona… o czym przekonali się chciwy 
i niegodziwy Kasztelan, jego podstępny sługa Szpon oraz chłopiec o dobrym sercu 
o imieniu Jaś. A wszystko za sprawą tajemniczej Pięknej Pani, której dary na zawsze 
odmieniły losy bohaterów opowieści…

Miłek z czarnego lasu
reżyseria/Opracowanie plastyczne: Ewelina Stefańska
Scenariusz: Romuald Pawlak
Muzyka: Arnold Dąbrowski
Producent: TV Studio Filmów Animowanych 
Rok produkcji: 2017, Czas trwania: 13’

Opowieść o trudnej sztuce akceptacji i tolerancji kogoś obcego we własnym, znanym 
i zamkniętym świecie. Główny bohater, rude stworzonko o imieniu Miłek, ucieka 
z niewoli i ciężko mu komuś zaufać. Z kolei mieszkańcy Czarnego Lasu, dokąd trafia, 
czują się bezpiecznie we własnym gronie i każdego obcego traktują jak intruza. Mimo to, 
pod wpływem empatii, dają Miłkowi szansę. I tak zaczyna się opowieść o wzajemnym 
zrozumieniu, szukaniu i znalezieniu przez Miłka przyjaciół, a nawet… pierwszej miłości.
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Basia i upał w zoo
reżyseria: Marcin Wasilewski
Opracowanie plastyczne: Marianna Oklejak i zespół
Scenariusz: Szymon Jachimek, Zofia Stanecka, Marcin Wasilewski
Muzyka: Michał Jacaszek
Producent: Robert Jaszczurowski
Rok produkcji: 2016, Czas trwania: 11’

Basia ma pięć lat i tak zwany charakterek. Mieszka w mieście z rodzicami, dwójką 
braci, żółwiem Kajetanem i pluszowym przyjacielem Miśkiem Zdziśkiem. Basia 
lubi książki i wymyślanie nowych zabaw. Nie jest idealnie grzeczna, ale nie sposób 
jej nie lubić. Czasami Basia, jak każdy pięciolatek, napotyka wielkie problemy, 
z którymi musi sobie poradzić. Odkrywa, że czasem na najtrudniejsze pytania 
można znaleźć proste odpowiedzi.

Doradcy króla Hydropsa
reżyseria/Opracowanie plastyczne: Natalia Brożyńska
Scenariusz: Natalia Brożyńska, Mateusz Moczulski
Muzyka: Tomasz Jerzy Tumidajewicz
Producent: WJ Team
Rok produkcji: 2016, Czas trwania: 20’

Film opowiada historię króla Akwacji Hydropsa oraz jego doradców, którzy otrzymali 
od władcy zadanie stworzenia następcy tronu. Rywalizacja i intrygi dotyczące cech, 
jakie miał mieć zaszczepione królewicz, doprowadziły do wszczepienia matrycy 
„zamiłowania” do rzeczy małych. Tak zrodziła się obsesja zmniejszania się.
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Wybrane bajki Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

Powstało w 1947 roku jako Eksperymentalne Studio Filmów Rysunkowych, by po latach 
przekształceń usamodzielnić się jako Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Po-
pularność przyniosły mu serie animowane o przygodach Bolka i Lolka czy psa Reksio, ale 
też takie filmy jak Porwanie Baltazara Gąbki czy Lis Leon. W 1977 roku powstał tu pierw-
szy polski pełnometrażowy film animowany – Wielka podróż Bolka i Lolka. Zdecydowaną 
większość działalności stanowiły filmy dla dzieci, ale realizowane były też produkcje dla 
starszych widzów, m.in. z serii Szkoła mędrców. W studiu pracowali tacy twórcy, jak Le-
chosław Marszałek, Marian Cholerek, Bronisław Zeman czy Władysław Nehrebecki.   

Reksio zestaw pięciu bajek

Reżyseria/Scenariusz: Lechosław Marszałek,  
Józef Ćwiertnia, Edward Wątor, Marian Cholerek i inni
Opracowanie plastyczne: Lechosław Marszałek
Muzyka: Zenon Kowalowski
Rok produkcji: 1972-1988, Czas trwania: 45’

Och Pampalini!!!
reżyseria/Scenariusz: Bronisław Zeman
Opracowanie plastyczne: Tadeusz Depa, Bronisław Zeman
Zdjęcia: Zdzisław Poznański
Muzyka: Antoni Mleczko

Rok produkcji: 1987, Czas trwania: 65’

Kultowy serial dla dzieci, którego bohaterem 
był mały, łaciaty piesek imieniem Reksio. 
Każdy odcinek opowiadał o nietuzinkowych  
i oryginalnych przygodach pupila, a ważną 
rolę odgrywały też inne zwierzęta z gospo-
darstwa. 

Film został zrealizowany na podstawie sied-
miu odcinków popularnego serialu Pampalini 
- łowca zwierząt. Wszystkie odcinki zostały 
połączone w całość wstawkami dokumen-
talnymi, prezentującymi zwierzęta, o których 
opowiadają poszczególne sekwencje. Boha-
terem krótkich historyjek jest nieustraszony 
i pomysłowy Pampalini, usiłujący złowić zwie-
rzęta dla ogrodów zoologicznych.
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reżyseria: Eugeniusz Kotowski
Scenariusz: Leszek Mech, Władysław Nehrebecki
Opracowanie plastyczne: Jerzy Flisak
Muzyka: Waldemar Kazanecki
Rok produkcji: 1977, Czas trwania: 10’

Upalny dzień gąski balbinki
reżyseria: Lechosław Marszałek
Scenariusz: Anna Hoffmanowa, Lechosław Marszałek
Opracowanie plastyczne: Anna Hoffmanowa
Muzyka: Adam Markiewicz
Rok produkcji: 1963, Czas trwania: 9’

Smok – expedition
reżyseria: Władysław Nehrebecki
Scenariusz: Zofia Ołdak, Leszek Mech
Opracowanie plastyczne: Zdzisław Kudła, Alfred Ledwig
Muzyka: Tadeusz Kocyba
Rok produkcji: 1969, Czas trwania: 8’

Ballada o królu Piecuchu
reżyseria/Scenariusz/Opracowanie plastyczne: Halina Filek
Muzyka: Waldemar Kazanecki
Rok produkcji: 1977, Czas trwania: 8’

Nagrodzona wytrwałość
reżyseria: Lechosław Marszałek
Scenariusz: Wincenty Faber
Opracowanie plastyczne: Helena Matuszewska, Tadeusz Depa
Muzyka: Tadeusz Kocyba
Rok produkcji: 1968, Czas trwania: 12’

Natrętna mucha mąci domowy spokój myszki. Na nic zdają się 
próby wypędzenia intruza. Myszka prosi na pomoc pająka, ale 
i on nic nie może poradzić. Wreszcie mechaniczna kukułka ze 
ściennego zegara wywołuje przerażenie muchy, która w popło-
chu opuszcza domek myszki.

W upalny letni dzień gąska Balbinka wraz z rodzicami udaje 
się nad rzeczkę, żeby łowić ryby.

Książę Krak wysyła Smoka Wawelskiego wraz z kucharzem 
Bartłomiejem Bartolinim na poszukiwanie profesora Baltazara 
Gąbki, który zaginął w Krainie Deszczowców.

Królowi Piecuchowi XII było wiecznie zimno, ponieważ nic nie 
robił. Kiedy chwycił się fizycznej pracy na świeżym powietrzu, 
zaraz zrobiło mu się cieplej.

Bałwanek nie chce się roztopić wraz z nadejściem wiosny. 
Ucieka więc wysoko w góry, gdzie panuje chłód. Kiedy znowu 
wraca zima, bałwanek powraca z gór.



63



64

pr
oj

ek
cj

e 
do

da
tk

ow
e

Produkcja: Francja
Rok produkcji: 2016
Dane techniczne: Barwny, 90 min

Reżyseria: Emilie Deleuze
Scenariusz: Emilie Deleuze,  
Marie Desplechin, Laurent Guyot
Zdjęcia: Jeanne Lapoirie
Muzyka: Olivier Mellano
Scenografia: Pascal Leguellec
Montaż: Frédéric Baillehaiche
Producent: Patrick Sobelman
Produkcja: Agat Films & Cie

Obsada aktorska:
Léna Magnien – Aurora
Patricia Mazuy – Patricia
Philippe Duquesne – Laurent
Catherine Hiegel – Agathe
Alex Lutz – Sebastien Couette
Nathan Melloul – David
Axel Auriant-Blot – Tom
Mehdi Messaoudi – Areski
Pauline Acquart – Jessica
Tessa Blandin – Sophie

Film oparty jest na popularnej we Francji książkowej trylogii dla mło-
dzieży autorstwa Marie Desplechin. Koncentruje się wokół 13-letniej 
Aurory. To uparta, bezkompromisowa i stanowcza nawet jak na swój 
wiek młoda bohaterka. Aurora ciągle testuje granice swoich najbliż-
szych i sprawdza, jak daleko może się posunąć. Do tego stopnia, że 
w pewnym momencie rodzice postanawiają wysłać ją do szkoły z in-
ternatem. Ujściem emocji dla krnąbrnej bohaterki okazuje się muzyka.

Emilie Deleuze___Urodziła się w 1964 roku. Pochodzi z Francji. 
Reżyserka i scenarzystka. Zaczynała od filmów krótkometrażowych. 
Uznanie przyniósł jej film W nowej skórze z 1999 roku. Była nagradza-
na na festiwalach w Cannes, Wiedniu, Berlinie i Kairze. 

Nagrody___
MFF w Berlinie – Wyróżnienie specjalne
Europejskie Nagrody Filmowe – Nagroda młodej publiczności

 

Miss impossiBle_2016
reżyseria: eMilie deleuze

WĘDRUJĄCE ALE KINO!
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Produkcja: Francja
Rok produkcji: 2016
Dane techniczne: Barwny, 90 min

Reżyseria: Emilie Deleuze
Scenariusz: Emilie Deleuze,  
Marie Desplechin, Laurent Guyot
Zdjęcia: Jeanne Lapoirie
Muzyka: Olivier Mellano
Scenografia: Pascal Leguellec
Montaż: Frédéric Baillehaiche
Producent: Patrick Sobelman
Produkcja: Agat Films & Cie

Obsada aktorska:
Léna Magnien – Aurora
Patricia Mazuy – Patricia
Philippe Duquesne – Laurent
Catherine Hiegel – Agathe
Alex Lutz – Sebastien Couette
Nathan Melloul – David
Axel Auriant-Blot – Tom
Mehdi Messaoudi – Areski
Pauline Acquart – Jessica
Tessa Blandin – Sophie

Za nieBieskimi drzwiami_2016
reżyseria: Mariusz PaleJ

Film zabiera widzów w niezwykłą podróż. Jest w nim wszystko, co kochają 
dzieci – ciekawi bohaterowie, tajemnicze potwory i nowi przyjaciele – 
magiczne, kolorowe ptaki. Opowiada o tym, co się dzieje, gdy zamykasz 
oczy i zasypiasz… Magiczne drzwi prowadzą do świata „we śnie”. Tak 
realnego, że można w nim zamieszkać, tak ekscytującego, że chce się go 
poznawać, i tak tajemniczego, że można się go bać. 

Mariusz Palej___Urodził się w 1970 roku w Krakowie. Reżyser i operator 
filmowy, telewizyjny, scenarzysta krótkich form filmowych: wideoklipów 
i reklam. Absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTviT w Łodzi. Jako 
operator współpracował m.in. z Borysem Lankoszem i Wiesławem Sa-
niewskim. Reżyserskie doświadczenie zbierał, pracując przy serialach.  
Za niebieskimi drzwiami to jego debiut fabularny. 

Nagrody___
MFF Młodego Widza „Ale Kino!” w Poznaniu – Ale Debiut!
MFF dla najmłodszych „W chmurach” w Lublinie – Nagroda Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2016
Premiera: 4.11.2016
Dane techniczne: Barwny, 90 min

Reżyseria: Mariusz Palej
Scenariusz: Katarzyna Stachowicz-Gacek,  
Magdalena Nieć, Adam Wojtyszko 
Zdjęcia: Witold Płóciennik
Muzyka: Michał Szablowski
Scenografia: Katarzyna Sobańska
Montaż: Urszula Dutka
Producent: Andrzej Papis, Maciej Sowiński
Produkcja: TFP

Obsada aktorska:
Dominik Kowalczyk – Łukasz
Ewa Błaszczyk – ciotka Agata
Magdalena Nieć – mama Łukasza
Michał Żebrowski – Krwawiec
Teresa Lipowska – Cybulska
Adam Ferency – lekarz
Sara Ługowska – Monia
Oskar Wojciechowski – „Zgryz”
Jakub Gawarecki – „Pchełka”
Marcel Sabat – tata Łukasza

WĘDRUJĄCE ALE KINO!
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janusz gajos – w tonacji  
dur i tonacji moll
Jerzy Armata

Wydawało się, że pozostanie na całe życie Jankiem Kosem, najprzystojniejszym 
bohaterem serialu Konrada Nałęckiego Czterej pancerni i pies, a później woźnym 
Tureckim z telewizyjnego „Kabareciku Olgi Lipińskiej”, on jednak udowodnił – 
w wielu kreacjach filmowych, teatralnych, telewizyjnych i estradowych – że potra-
fi zagrać wszystko – w tonacji dur i tonacji moll, serio i buffo, w pierwszym planie 
i znaczącym epizodzie. Janusz Gajos został laureatem tegorocznej Tarnowskiej 
Nagrody Filmowej za całokształt twórczości.

Urodził się 23 września 1939 roku w Dąbrowie Górniczej. Jest absolwentem Wydziału 
Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi (1965, dyplom 
w 1971). Po studiach pracował w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi (1965-1970), 
a następnie w teatrach warszawskich: Komedii (1970-1971), Polskim (1971-1974), 
Kwadracie (1974-1980), Dramatycznym (1980-1984), Powszechnym (1984-2002), 
Narodowym (od 2003). W filmie zadebiutował drugoplanową rolą w Panience z okien-
ka (1964) Marii Kaniewskiej, ekranizacji popularnej powieści dla młodzieży Deotymy. 
Pierwszą główną rolę – młodego uczestnika ruchu oporu, któremu przyszło wykonać 
wyrok na przyjacielu – otrzymał trzy lata później w Stajni na Salvatorze (1967) Pawła 
Komorowskiego. Kolejne główne role – Julek w Małym (1970) Juliana Dziedziny i Józek 
w Milionerze (1977) Sylwestra Szyszki (nagroda za najlepszą pierwszoplanową rolę 
męską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku  w 1977 roku) – to posta-
ci współczesne, podobnie jak Michał w telewizyjnym Wahadełku (1981), przejmującej 
opowieści o człowieku, w którego organizmie ogromnego spustoszenia dokonała cho-
roba oraz ideologia. Ta kreacja przyniosła mu kolejną nagrodę za najlepszą pierwszo-
planową rolę męską na festiwalu w Gdańsku (1981). Następną wielką kreację stworzył 
w Przesłuchaniu (1982; premiera w 1989) Ryszarda Bugajskiego, osadzonym w latach 
pięćdziesiątych przejmującym studium wzajemnych relacji: kat–ofiara. Rola bezwzględ-
nego i okrutnego majora „Kąpielowego” została uhonorowana również nagrodą za naj-
lepszą pierwszoplanową rolę męską na festiwalu gdyńskim, ale dopiero w 1990 roku.

Gajos jest aktorem wszechstronnym, znakomicie sprawdza się w repertuarze współcze-
snym i klasycznym, komediowym i dramatycznym, w rolach głównych i drugoplanowych 
– co nie uchodzi uwadze publiczności, krytyki oraz jurorów festiwali filmowych i teatral-
nych. Aktor zgromadził już na swym koncie ponad 80 nagród i wyróżnień. Wesołkowaty, 
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ale i refleksyjny Janek z Big Bang (1986) Andrzeja Kondratiuka przyniósł mu Złoty Ekran 
(1987), cenzor z Ucieczki z kina Wolność (1990) Wojciecha Marczewskiego – trofea w Gdy-
ni (1990) i Burgos (1994), rotmistrz Jan Dobrowolski ze Szwadronu (1992) Juliusza Machul-
skiego – nagrodę za drugoplanową rolę męską w Gdyni (1992), podobnie jak postać Cinqu-
edy w Kiedy rozum śpi (1992) Marcina Ziębińskiego, mąż w ekranizacji Łagodnej (1995) 
wyreżyserowanej przez Mariusza Trelińskiego – statuetkę Jańcia Wodnika, śledczy Mazur 
w Fuksie (1999) Macieja Dutkiewicza – kolejne trofeum w Gdyni, podobnie jak bohater 
Żółtego szalika (2000) Janusza Morgensterna, odcinka cyklu Święta polskie, opartego na 
prozie Jerzego Pilcha (także kolejna statuetka Jańcia Wodnika), właściciel warsztatu samo-
chodowego w To ja, złodziej (2000) Jacka Bromskiego – Orła za drugoplanową rolę męską 
(2001), Cześnik w adaptacji Fredrowskiej Zemsty (2002) Andrzeja Wajdy – także Orła, 
tym razem w kategorii głównych ról, lekarz Andrzej Hoffman w Tam i z powrotem (2001) 
Wojciecha Wójcika – kolejnego Jańcia Wodnika (2003), braciszek Zdrówko w Jasminum 
(2006) Jana Jakuba Kolskiego – następnego Orła oraz Złotą Podkowę w Cieszynie, ojciec 
protagonisty w Mniejszym złu (2009) Janusza Morgensterna – statuetkę Orła, tym razem 
za rolę drugoplanową, prokurator Janusz Koprowicz w Body/Ciało (2015) Małgorzaty Szu-
mowskiej – kolejnego Orła oraz trofea aktorskie na festiwalach w Gdyni, Krakowie i Wilnie. 
Aktor ma na swym konie ponadto m.in. Srebrną Maskę (1967), kilka Wiktorów (1988, 1994, 
2001, 2002, 2008), Super Wiktora (1993), dwie Złote Kaczki (1990, 1991), Złoty Wawrzyn 

Grzymały (1995), Feliksa Warszawskiego 
(2000), Telemaskę (2001), Kryształowy 
Granat (2003), Złote Berło (2005), Spe-
cjalnego Złotego Anioła (2009), Diament 
Trójki (2015), Platynowego Szczeniaka 
(2015), a także tytuł doctora honoris cau-
sa łódzkiej Szkoły Filmowej (2016), czyli 
swej macierzystej uczelni.

 „Udało mi się odnieść sukces nad samym 
sobą. Nie dałem się upchnąć w jakiś 
kąt, a groziło mi to bardzo często. Ciągle 
starałem się oszukać tych, którzy chcieli 
mieć ze mną spokój. Najważniejsze jest 
więc, aby zaskakiwać, co dla aktora jest 
bardzo frapujące” – wyznaje w jednym 
z wywiadów.        
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premiery i powroty
Koncerty 31. Tarnowskiej Nagrody Filmowej

To już taka tradycja i specyfika Tarnowskiej Nagrody 
Filmowej, że prezentujemy w ramach festiwalu spore 
dawki muzyki filmowej w różnorodnych formach, porach 
i przestrzeniach. Tym razem mam przyjemność zaprosić 
Państwa na dwa stanowiące klamrę naszego festiwalu 
koncerty, które odbędą się na scenie kina Marzenie.

Pierwszy z nich to absolutnie magiczny duet gitarowy – 
Marek Napiórkowski i Artur Lesicki, którzy zaprezentują 
w dniu inauguracji festiwalu (21 kwietnia)  materiał ze 
znakomitej płyty „Celuloid”. Dwóch dżentelmenów z gi-
tarami w mistrzowski sposób przypomni filmowe tematy 
muzyczne autorów, takich jak Kurylewicz, Komeda, Stańko, Korzyński, Kilar, Matuszkie-
wicz… To będzie niezwykły kameralny koncert na najwyższym światowym poziomie, po raz 
pierwszy w Tarnowie.

Drugi koncert wieńczący galę wręczenia nagród 31.TNF (29 kwietnia) to wielki sentymental-
ny powrót po 20 latach!

Jan Ptaszyn Wróblewski Sekstet i materiał z legendarnej płyty nagranej w Piwnicy Tarnow-
skiego Centrum Kultury jesienią 1997 r. pod znaczącym tytułem „Henryk Wars Songs”.

Nie zabraknie znanych tytułów, jak choćby 
„Seksapil”, „Już nie zapomnisz mnie”, „Na 
pierwszy znak”, w znakomitych jazzowych 
aranżacjach i równie mistrzowskim wyko-
naniu zespołu człowieka legendy – wiel-
kiego Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Gdy 
spoglądam na okładkę tamtej płyty, widzę 
znakomitych muzyków na tle charaktery-
stycznych dla miasta miejsc. Wtedy… Nie 
wszystkie przetrwały,  ale przetrwała mu-
zyka i ta wspaniała płyta. Wkładka zawiera 
tekst Jana Ptaszyna Wróblewskiego, który 
odnosi się do pytań; „dlaczego Wars?”, 
„dlaczego sekstet?” i „dlaczego Tarnów?”.
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Na to ostatnie pada taka oto odpowiedź mistrza:

„Ale Tarnów to także silne jazzowe tradycje; jeździłem tam od niepamiętnych czasów, 
a zwłaszcza ostatnio, i zawsze spotykałem się z sympatią. Tarnów to wreszcie jeden z tych 
urokliwych zakątków Polski, gdzie po wypiciu kawy w Tatrzańskiej ze szczególnym uczu-
ciem wkracza się w urokliwe zakątki  Starego Miasta. Sam Wars, mimo że tak warszawski 
z nazwiska, czułby się tu zapewne jak w domu. Podobnie czuliśmy się my i podobnie czuła 
się niniejsza muzyka, która – miejmy nadzieję – równie dobrze poczuje się i w waszych do-
mach, gdziekolwiek by one były”.

Warto przy tej okazji wspomnieć o dwóch ważnych nazwiskach. Pierwsze z nich to legenda 
polskiej fotografii i w pewnym sensie fonografii – Marek Karewicz, który jest autorem zdjęć 
okładki i tzw. rozkładówki płyty… Druga to Bogusław Wojtowicz – jak pisał Ptaszyn – ojciec 
chrzestny tego projektu, autor projektu graficznego okładki, opiekun sceny jazzowej w TCK 
w tamtym czasie, nasz serdeczny kolega i przyjaciel.

Niestety, nie ma go już z nami od kilku lat, ale coś mi się wydaje, że gdyby nie jego imię, to 
nie miałbym właściwego klucza do zaproszenia sekstetu Jana Ptaszyna Wróblewskiego do 
Tarnowa po 20 latach od nagrania tej niezwykłej płyty. Muzyka przywołuje najdalsze wspo-
mnienia. Tym razem wspomnienia raz jeszcze przywołają muzykę. Henryk Wars songs – 
Jan Ptaszyn Wróblewski Sekstet  – live in Tarnów. Jeszcze jeden raz!
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LECH MAJEWSKI. PLAKATY
(BWA w Tarnowie, ul. Słowackiego 1)

Sztuka plakatu polega na umiejętnym odnalezieniu 
wizualnego komunikatu, który z jednej strony będzie 
stosunkowo prosty, z drugiej w najbardziej trafny sposób 
odzwierciedlał będzie temat, estetykę i sens obrazu fil-
mowego. 31. Tarnowska Nagroda Filmowa zawdzięcza 
swoją wizualną oprawę znakomitemu artyście Lechowi 
Majewskiemu. Autor zaprezentuje wystawę swoich prac 
graficznych w tarnowskim Biurze Wystaw Artystycznych. 
Wystawa Lech Majewski. Plakaty składać się będzie 
głównie z plakatów filmowych, które powstały jeszcze przed końcem lat osiemdziesią-
tych, gdy artystyczne plakaty wciąż widoczne były na ulicach i zachęcały widzów swoim 

syntetycznym, a zarazem wyrafi-
nowanym komunikatem. Częścią 
ekspozycji będą także projekty 
z ostatnich lat, które artysta 
stworzył do spektakli teatralnych. 
Prezentację uzupełnią zaprojek-
towane przez niego okładki do 
wydawnictw muzycznych.

Lech Majewski___specjalizuje się w grafice wydawniczej i reklamowej, ale najdłużej 
jest związany z formą plakatu. Jeden z nich, przygotowany na XVI Międzynarodowe 
Spotkania Wokalistów Jazzowych w 1989 r., znalazł się wśród setki najważniejszych 
plakatów z Europy i Stanów Zjednoczonych, po-
wstałych w latach 1945-1990. Majewski przypomi-
na, że nawet jeśli „plakat nie zmienia świata, trzeba 
pamiętać o jednej rzeczy – jest znakomitym zapi-
sem miejsca, czasów i wydarzenia”. Jego plakaty 
(w latach siedemdziesiątych – malarskie, potem 
zredukowane do czarno-białej grafiki, ostatnio zaś 
bliskie „współczesnej estetyce ulicy”) prezentowane 
są na całym świecie. Jest laureatem wielu nagród 
i wyróżnień. Projektuje książki w Polsce i w Niem-
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czech. Zaprojektował sporo podręczników, ilustruje książki dla dzieci. Wiele z nich zdobywa 
tytuły najpiękniejszych wydawnictw roku. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie. Dyplom zrealizował u prof. Henryka Tomaszewskiego. Ma własne studio graficzne, pro-
wadzi zajęcia na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP, a także na wielu uczelniach na całym 
świecie. Jest również Prezydentem Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. 
Lech Majewski jest doctorem honoris causa Uniwersytetu J.E. Purkyne w Uściu nad Łabą 
w Czechach oraz laureatem Ladislav Sutnar Prize Uniwersytetu West Bohemia w Pilznie. 
Komponuje i gra na gitarze.

Wystawa czynna: 22 kwietnia – 3 maja 2017 r. 
Wstęp wolny.
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FILMY ANDRZEJA WAJDY  
W ŚWIATOWYM PLAKACIE FILMOWYM 
(Galeria Tarnowskiego Centrum Kultury, Rynek 5)

Twórczość Andrzeja Wajdy ukazana poprzez plakaty, które zostały do jego filmów wydane 
na całym świecie w ciągu lat, jakie upłynęły od debiutu, jest przedsięwzięciem pionierskim, 
przede wszystkim ze względu na skalę. Żaden polski artysta kina nie ma w dorobku tylu 
tytułów prezentowanych w tak wielu miejscach świata tak często.

Większość plakatów do jego filmów jest dziełem artystów najwyższej klasy, z których wielu zaczy-
nało niemal równocześnie z nim. Tak więc do Pokolenia plakat przygotował Wojciech Zamecznik, 
do Popiołu i diamentu i Niewinnych czarodziejów – Wojciech Fangor, Jan Lenica zaprojektował 
jeden z dwóch plakatów do Kanału (drugi, podwójny, jest dziełem Zygmunta Anczykowskiego) i do 
telewizyjnego filmu Wyrok na Franciszka Kłosa. Franciszek Starowieyski zrobił plakaty do Samsona 
i Wszystko na sprzedaż, Roman Cieślewicz do Popiołów i Panien z Wilka, Waldemar Świerzy do 
Ziemi obiecanej i dwa do Człowieka z marmuru. 

Wśród prezentowanych obiektów znajdują się również prace Wiesława Wałkuskiego, Jakuba 
Erola, Cypriana Kościelniaka, Andrzeja Pągowskiego (najlepszy chyba w dorobku tego twórcy 
projekt do Człowieka z żelaza, plakaty do Kroniki wypadków miłosnych, Pierścionka z orłem 
w koronie, Dantona, Wałęsy), Marka Freundenreicha, Marcina Mroszczaka (Człowiek z mar-
muru, Człowiek z żelaza), Rafała Olbińskiego, Rosława Szaybo, który jest autorem plakatów 
do filmów cyfrowo zrekonstruowanych (Kanał, Krajobraz po bitwie).  

Ekspozycja „Filmy Andrzeja Wajdy w światowym plakacie filmowym” jest kolejnym przed-
sięwzięciem realizowanym przez Muzeum Kinematografii w Łodzi związanym z prezentacją  
najwybitniejszych twórców polskiego kina oraz ich dorobku.
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ANDRZEJ WAJDA. SZKICOWNIK
(Galeria Tarnowskiego Centrum Kultury, Rynek 5)

W swojej działalności artystycznej Andrzej Wajda nie rozstawał się ze szkicownikiem, przez 
całe życie tworząc niewielkie rysunkowe kompozycje, wykonywane piórem, kredkami lub 
flamastrami. Stanowią one ważny element metody twórczej reżysera, są również sposobem 
zapisu rzeczywistości, zastępując w tej roli aparat fotograficzny. Przez wiele lat artysta za-
pełniał rysunkami kolejne notesy, opatrywał je też osobistym komentarzem. Zróżnicowana 
tematycznie i powstająca przez wiele lat twórczość rysunkowa Wajdy jest łatwo rozpozna-
walna. Cechuje ją skrótowość ujęcia tematu i szkicowość formy, kompozycja filmowego 
kadru, typowa dla artysty nerwowa kreska, która decyduje o swoistej ekspresji tych prac.

W zbiorach Muzeum Manggha znajdują się wczesne prace artysty z lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych minionego stulecia, notatki i poszukiwania artystyczne, pomysły i próby 
malarskie, dowody fascynacji rozwijającą się na Zachodzie sztuką współczesną, której echa 
docierały wówczas do Polski.

Wśród studiów rysunkowych Andrzeja Wajdy wyróżniają się szkice związane z teatrem i filmem. 
Nie jest to jednak typowy storyboard, który w wypadku wielu reżyserów ma praktyczne zasto-
sowanie przy pracy nad filmem. Nie są to również projekty scenografii ani kostiumów do kon-
kretnego spektaklu. Rysunek Wajdy reżysera to narzędzie pomagające mu w konkretyzacji idei 
spektaklu lub filmu, jest on zapisem wizji artysty, jej stopniowego rozwoju. W tej grupie mieszczą 
się też rysunki do niezrealizowanych spektakli teatralnych.

Interesujący zbiór stanowią portrety osób bliskich Wajdzie (aktorów, reżyserów, pisarzy, zna-
nych osobistości). Są wśród nich także zanotowane przez artystę dostrzeżone w przelocie 
anonimowe twarze, które zwróciły jego uwagę. Rysowane przez niego portrety cechuje szki-
cowość ujęcia, a charakterystyka postaci nie zawsze skupia się na rysach twarzy – często 
jest to typowy gest lub poza osoby portretowanej.
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Znaczącą grupę rysunków stanowią szkice z podróży, w tym interesujący zespół rysun-
ków z Japonii. Są to pospiesznie wykonane notatki z natury, próby uchwycenia ulot-
nego obrazu rzeczywistości. Artysta utrwala wszystko, co wydaje mu się interesujące: 
pejzaże, architekturę, ludzi, sceny z japońskiego teatru.

Wystawa Andrzej Wajda. Szkicownik, dedykowana artyście na 90. urodziny, ukazuje 
intymną część jego twórczości. Większość przedstawionych na wystawie prac nie 
była nigdy dotąd prezentowana publicznie. Te przedstawione na wystawie pochodzą 
z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Archiwum Andrzeja Wajdy / 
Muzeum Manggha.

ANDRZEJ WAJDA 40/90
(plac Sobieskiego)

W marcu 2016 roku jeden z najwybitniejszych reżyserów pol-
skich Andrzej Wajda skończył 90 lat. By uczcić obchody jubi-
leuszowe twórcy, Polski Instytut Sztuki Filmowej przygotował 
wystawę plenerową poświęconą twórczości reżysera, który 
zrealizował 40 filmów.

Choć akcja trzech czwartych jego dzieł dzieje się w przeszłości, 
to niemal wszystkie prowokowały do aktualnych, gorących dys-
kusji na temat tożsamości na rodowej i polskich imponderabiliów. 
Wajda starał się jednak, aby jego filmy miały także uniwersalne 
prze słanie, co przyniosło mu międzynarodową sławę. 

Wystawa, usytuowana w przestrzeni miejskiej, prezentuje w porządku chronologicznym 
wszystkie fabularne filmy Andrzeja Wajdy, które powstawały przez ponad 60 lat: od Po-
kolenia – debiutu z 1954 roku, aż do Powidoków – najnowszego filmu o Władysławie 
Strzemińskim. Na planszach wystawy oprócz fotosów, werków i plakatów znajdują się 
także fotokody odsyłające do fragmentów filmów i zwiastunów.

Wystawa powstała z inicjatywy i środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zreali-
zowana została przez Filmotekę Narodową we współpracy z wieloma instytucjami – 
przede wszystkim studiami filmowymi: Kadr, Zebra, Tor, a także CRF, Muzeum Sztuki 
i Techniki Japońskiej Manggha i Muzeum Kinematografii w Łodzi.
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spektakle teatralne
MSZA ZA MIASTO ARRAS 
według Andrzeja Szczypiorskiego,  
monodram w wykonaniu Janusza Gajosa

Raport o ludzkiej kondycji. Janusz Gajos po latach wraca do frapującej powieści An-
drzeja Szczypiorskiego. Szczypiorski zaczął pisać o pogromach Żydów i czarownic 
w trawionym klęskami zarazy i głodu XV-wiecznym Arras w odpowiedzi na antysemi-
tyzm i ataki władzy komunistycznej na intelektualistów. Książka stała się wydarzeniem 
literackim 1971 roku, otrzymała nagrodę polskiego PEN Clubu, zyskała wielki rozgłos 
również za granicą. Od wydarzeń Marca ’68 minęło czterdzieści siedem lat, jednak, jak 
zauważa Janusz Gajos: „opowieść o ojcu Albercie, księciu Dawidzie, płonących stosach 
i makiawelicznej umiejętności sterowania ludzkimi uczuciami ma wymiar uniwersalny”.

IKEBANA
Spektakl Marcina Skóry w wykonaniu Matyldy Baczyńskiej –  
dedykowany pamięci Marcina Wrony 

Czy można żyć, gdy straciło się wszystkich bliskich, w tym ukochaną córkę?
Czy można żyć, gdy  nie wiadomo, kto zabił twoje dziecko?
Czy można żyć, gdy wszyscy oni  wmawiają ci, że to ty zrobiłaś?
 
Dwóch reżyserów, jedna aktorka.
Czy jedna?
Na scenie Matylda Anna Baczyńska w duszach Ewy Złej Nowickiej.
Zobaczmy, czy można.  

Premiera sztuki dedykowanej tragicznie zmarłemu, pochodzącemu z Tarnowa reżyse-
rowi Marcinowi Wronie. Autorem monodramu jest Marcin Skóra, a reżyserii podjęli się 
Bohdan Robert Graczyk i Dariusz Stanisław Starczewski. Za muzykę odpowiada HEY.     
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deBata
WSPÓŁCZESNE OBLICZE(-A?) 
KINA STUDYJNEGO I LOKALNEGO

Czym dzisiaj – dla współczesnego widza, kiniarza, dystrybutora – jest kino należące do Sieci 
Kin Studyjnych i Lokalnych. Po 58 latach funkcjonowania w przestrzeni polskiej kultury kin 
studyjnych oraz prawie 10 latach działalności kin lokalnych chcemy przyjrzeć się – wspólnie 
z zaproszonymi gośćmi i uczestnikami festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa – współcze-
snemu obliczu tych placówek. Pretekstem do rozmowy są projektowane zmiany w zasadach 
funkcjonowania SKSiL. Ewentualne wnioski mogą pomóc operatorowi Sieci – Filmotece Na-
rodowej – w takim sformułowaniu nowych zapisów Regulaminu SKSiL, które będą sprzyjały 
rozwojowi Sieci i  spełniały oczekiwania widzów kin studyjnych i lokalnych.

Prowadzenie: Andrzej Goleniewski – Pełnomocnik Dyrektora FN ds. SKSiL

EUROPEJSKI PROJEKT EDUKACYJNY

Międzynarodowe spotkanie przedstawicieli świata filmu, edukacji, kultury i młodzieży. Pre-
zentacja działań projektu NEW FILM TOOLS IN YOUTH WORK realizowanego w ramach 
programu Erasmus+ w partnerstwie polsko-włosko-węgierskim. Prezentacja możliwości wy-
korzystania filmu i działań okołofilmowych jako innowacyjnych narzędzi w pracy z młodzieżą 
na rzecz pobudzania aktywności, kreatywności, swobodnego myślenia, rozwoju talentów 
i pogłębiania wiedzy. Również jako narzędzie wsparcia w działaniach z młodzieżą niepeł-
nosprawną, niedostosowaną społecznie oraz o specyficznych potrzebach. Prezentacja 
możliwości, doświadczeń oraz dobrych praktyk międzynarodowych w obszarze współpracy, 
mobilności oraz aktywności podejmowanych na rzecz młodzieży. Europejska premiera 
Przewodnika dla edukatorów i animatorów edukacji pozaformalnej. 

Partnerzy: Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Filmowej, Szita Film kft., Associazione Cinematografica e 
Culturale Laboratorio dei sogni, Pazmany Film Festival, Kalat Nissa Film Festival, Kino Za Rogiem, Tarnowskie 
Centrum Kultury
projekt 2015-1-PL01-KA205-014197 finansowany ze środków 
Unii Europejskiej w programie Erasmus+

Wstęp za zaproszeniami. Możliwość otrzymania certyfikatu 
uczestnictwa.
Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów informacyjnych 
oraz Przewodnik dla edukatorów i animatorów edukacji poza-
formalnej w formie drukowanej lub cyfrowej (pendrive).
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swiatlem malowane
Polska Światłoczuła

Odrobina wyobraźni, kolorowe latarki i długi czas naświetlania wystarczą, by stworzyć 
barwne kompozycje i dodać szczyptę magii do codzienności. Każdy ruch ręki zostaje 
zapisany na zdjęciu w postaci świetlistej smugi. Okazuje się, że za pomocą światła 
również można malować i pisać, bawić się kolorem, obrysowywać sylwetki, rysować 
zwierzęta, ludzi, kwiaty i abstrakcyjne kompozycje. W światłoczułym namiocie po raz 
kolejny pokażemy, jak za pomocą ruchu, barw i iluminacji wyrażać swoje emocje i two-
rzyć to, co podpowiada nam wyobraźnia. Wykonane w ten sposób fotografie będzie 
można pobrać z naszej strony internetowej www.polskaswiatloczula.pl.
Malowanie światłem to akcja projektu Polska Światłoczuła, którego autorami są Dorota 
Kędzierzawska i Arthur Reinhart. Polska Światłoczuła przywozi do miejscowości w całej 
Polsce dobre polskie kino i jego twórców, dając tym samym szansę na rozmowę z auto-
rami i zetknięcie się z najciekawszymi filmami.

Na wspólną zabawę światłem zapraszamy do namiotu Polski Światłoczułej przy ulicy 
Krakowskiej 10 (skwer przed Muzeum Etnograficznym). 
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I. 
Tarnowska Nagroda Filmowa (TNF) jest prze-
glądem wybranej przez organizatorów polskiej 
fabularnej twórczości filmowej, wyproduko-
wanej miedzy kolejnymi jego edycjami, wzbo-
gaconym o imprezy towarzyszące, związane 
z kinematografią polską.

II.
Celem TNF jest popularyzacja polskiej sztuki 
filmowej, wyróżnienie najlepszych filmów i ich 
twórców. Program TNF służy przedstawieniu 
i promocji oraz ocenie dorobku polskiej sztuki 
filmowej oraz ożywieniu zainteresowań kultu-
ralnych środowiska tarnowskiego.

III. 
Organizatorem TNF jest Tarnowskie Centrum 
Kultury (TCK - Tarnów, Rynek 5 ).

IV. 
Czas trwania TNF ustala i określa organizator, 
może on powołać do współorganizacji przeglą-
du inne instytucje państwowe i prywatne lub 
osoby fizyczne tworząc komitet organizacyjny 
i zlecać im określone zadania. Organizator 
może także pozyskiwać do współudziału inne 
jednostki państwowe i prywatne, które wnoszą 
wkład rzeczowy lub finansowy w przygotowanie 
i realizację TNF.

V. 
Zadaniem organizatora - jest opracowanie 
i przygotowanie merytorycznej strony TNF - 
programu projekcji i imprez towarzyszących, 
oraz zabezpieczenie środków finansowych na 
ich realizacje. Na program TNF składają się:
- pokazy konkursowe filmów fabularnych oraz 
filmów dla dzieci (konkurs główny i konkurs 
Filmy Młodego Widza),
- pokazy specjalne (tematyczne),
- spotkania twórców z publicznością,
- imprezy towarzyszące (wystawy, koncerty, 
seminaria tematyczne, warsztaty filmoznawcze 
o charakterze edukacyjnym).

VI. 
TNF jest przeglądem filmów mającym cha-
rakter konkursu. O doborze filmów uczest-
niczących w konkursie decyduje Komisja 

Artystyczna TNF, składająca się z Dyrektora 
Artystycznego TNF oraz przedstawicieli Orga-
nizatora, powoływana każdorazowo przez Or-
ganizatora. Komisja, wybiera filmy do konkursu 
spośród tych które wyprodukowane zostały 
w okresie między kolejnymi edycjami przeglą-
du, posiadające wysokie walory artystyczne 
lub wyróżniające się z komercyjnej produkcji 
filmowej w szczególny sposób np. będąc cie-
kawym debiutem czy nowym spojrzeniem na 
dzieło filmowe.

VII. 
Filmy konkursowe oceniane są przez Jury, 
a nagrody otrzymują ich reżyserzy.

VIII. 
Jury TNF.
W 30 TNF filmy oceniają trzy gremia Jury po-
wołane przez Organizatora: profesjonalne Jury 
Tarnowskiej Nagrody Filmowej , Jury Młodzie-
żowe, Jury Dziecięce oraz publiczność.
Do udziału w Jury TNF zapraszani są przed-
stawiciel środowisk kulturotwórczych miasta 
i regionu oraz osoby związane zawodowo 
z polską kinematografią, Jury Młodzieżowe 
składa się z przedstawicieli szkół średnich 
i wyższych Tarnowa, a Jury Dziecięce z dzieci 
wybranych z przedszkoli i szkół podstawowych 
Tarnowa w wieku 5-10 lat. Jury Młodzieżowe 
wyłania Przewodniczącego ze swojego składu, 
natomiast Przewodniczącym Jury TNF jest 
każdorazowo zaproszony gość, twórca filmowy, 
Jury Dziecięce nie wybiera Przewodniczącego, 
kierującym jego pracami jest opiekun wyzna-
czony przez Organizatora. Werdykty Jury 
ogłaszane są protokołem
Wymienione powyżej gremia, działają zgodnie 
z regulaminem prac Jury.

IX. 
Nagrody przeglądu:
Statuetka „Maszkaron”– Nagroda Grand-Prix 
przyznawana reżyserowi najlepszego filmu 
wybranego przez profesjonalne Jury TNF oraz 
nagroda pieniężna w wysokości = 20.000 zł 
(dwadzieścia tysięcy złotych);
Statuetka „Kamerzysta” – Nagroda Jury 
Młodzieżowego przyznawana reżyserowi naj-
lepszego filmu TNF oraz nagroda pieniężna 

w wysokości = 5.000 zł (pięć tysięcy złotych);
Statuetka „Publika” - nagroda publiczności 
przyznawana reżyserowi filmu wybranego 
w drodze plebiscytu przez widzów TNF (wg. 
Regulaminu Plebiscytu Publiczności) oraz 
nagroda pieniężna w wysokości = 10.000 zł 
(dziesięć tysięcy złotych).
Nagroda za wkład w rozwój polskiej kinemato-
grafii przyznawana przez Organizatora TNF – 
Statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości 
= 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych);
Nagroda Specjalna dla reżysera jednego 
z filmów konkursowych ufundowana przez 
Telewizję Kino Polska w wysokości = 5.000 zł 
(pięć tysięcy złotych)
W przeglądzie „Filmy Młodego Widza”, Jury 
Dziecięce wyłania najlepszy film, spośród 
zgłoszonych przez producentów a zakwalifiko-
wanych przez Organizatora (filmy wyproduko-
wane w ciągu 2-ch ostatnich lat, wcześniej nie 
prezentowane w konkursie TNF), nagradzając 
producenta Statuetką oraz nagrodą pieniężną 
w wysokości = 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) 
ufundowane przez Kino za Rogiem Sp. z o.o.
Wymienione wyżej nagrody pieniężne wypłaca 
Organizator TNF oprócz:
Nagrody dla Producenta bajki z Przeglądu 
Filmy Młodego Widza i Nagrody Specjalnej 
które wypłacają fundatorzy.
Kwoty nagród podanych w regulaminie są 
kwotami brutto.

Ze względu na fakt, iż w składach Jury 
młodzieżowego i dziecięcego znajdują się 
reprezentanci ich środowisk oraz publiczność, 
nagrody - Statuetki Publika, Kamerzysta i Jury 
Dziecięcego przyznawane twórcom stają się 
w dużej mierze reprezentatywne dla środowisk 
spoza branży filmowej i wyrażają opinię poten-
cjalnego odbiorcy.
Regulamin został sporządzony przez Organi-
zatora

Dyrektor
Tarnowskiej Nagrody Filmowej
Anna Grygiel
 
Dyrektor
Tarnowskiego Centrum Kultury
Tomasz Kapturkiewicz

regulamin 31. tarnowskiej 
nagrody filmowej
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